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Miguel-Anxo Murado, autor de Otra idea de Galicia

‘As nacións inventan a súa
infancia igual que as persoas’
César Lorenzo Gil

M

iguel-Anxo Murado (Lugo, 1965)
acaba de publicar
Otra idea de Galicia (Debate), un ensaio histórico
divulgativo que nace para explicarlles a idiosincrasia galega aos
foráneos pero acaba sendo unha
ferramenta útil para recordarnos
a nós mesmos quen somos.
Otra idea de Galicia naceu como
un libro de encargo. Cambia iso a
maneira de enfrontalo?
É un libro de encargo pero iso
non significa que eu non tivese
interese en facelo. Todo o contrario, levaba anos querendo sentar
a escribir unha historia de Galiza
divulgativa. Por unhas cousas ou

por outras ía sempre aprazando
o proxecto e esta oportunidade
foi un golpe de fortuna.
Non estamos afeitos a que Miguel-Anxo Murado escriba sobre Galiza.
Para min Galiza foi sempre unha
obsesión. Intereseime sempre
polo qué somos. Pode haber
xente que pense que como non
vivo en Galiza non teño interese
pero ocórreme todo o contrario.
Traballei abondo sobre o asunto
e velaí o froito: un ensaio que é a
un tempo divulgativo e interpretativo, onde en determinados temas dou claramente a miña opinión argumentada, a risco de
trabucarme.
Haberá quen pense que os galegos non van encontrar nada

de interese no libro.
Vaime ben finxir que son un observador neutral, un investigador que fala dos galegos en terceira persoa. Mais tamén escribín o libro pensando nos galegos; en dúas clases de galegos.
Ao lector que rexeita os temas
galegos por consideralos patrimonio do nacionalismo ou da
esquerda quixen convencelos
de que a identidade de Galiza é
independente da ideoloxía. Estes son lectores que como renunciaron ao galego non tiveron acceso aos títulos clave sobre a nosa historia ou a nosa xeografía. E, ao mesmo tempo, co
lector galeguista concienciado
quixen dialogar sobre algúns
clixés da nosa consciencia que

penso que se deben revisar.
A divulgación non é un xénero
moi cultivado. En troques fanse
moitos estudos locais ou profundos en áreas minoritarias. A que
se debe?
Coido que é unha consecuencia lóxica da separación entre
creación literaria e investigación académica. Os historiadores son investigadores aos que
non lles interesa desenvolver un
estilo máis literario e dirixido ao
lector. Os científicos sociais temen que os seus compañeiros
non os tomen en serio ou lles
chamen populistas ou vulgares.
Non é unha crítica: o mundo da
academia é así. O ensaio divulgativo precisa dunha técnica
que enganche o lector; hai que

empregar “trucos” para lle fixar
datos facilmente. Hai que pensar que moitos conceptos da
nosa historia quedaron gravados desde o tempo de Vicente
Risco ou Ramón Otero Pedrayo.
Hoxe sabemos que son falsos
pero para cambiar a percepción
social sobre eses feitos debemos ser concisos, dar exemplos
accesíbeis, converter a reflexión
en narración. Por outra banda,
os escritores de ficción non teñen unha grande interese pola
ciencia, nin sequera pola historia ou a xeografía. Tamén teñen
temores, neste caso a que non
lles teñan respecto por non seren especialistas.
O libro quere vencer tópicos sobre Galiza e os galegos, pero non
só os malos, tamén os bos.
Afortunadamente, estamos vivindo un momento de galegofilia no conxunto de España. Con
todo, o ascenso do nacionalismo
pode cambiar esa actitude, por
contaxio con Euskadi e Catalunya. Os clixés da galegofilia
non son malos pero ocultan
unha especie de condescendencia. A min como autor do libro
veume ben que Galiza non estea
estigmatizada porque me dá
certa vantaxe e complicidade co
lector. Incluso esa simpatía fai
que descubrir certos aspectos
que seguro que eles non coñecían os faga máis permeábeis a
asumilos e a comprenderen mellor a nosa identidade.
No libro vostede afirma que a reacción ante o naufraxio do Prestige sacou a luz a imaxe actual de
Galiza fóra. Como historiador,
pensa que aquel momento e a
reacción do Nunca Máis explica
o cambio político posterior?
Son escéptico ao considerar
que hai relación entre Prestige e
cambio político. Coido que o relevo na maioría parlamentaria
tivo máis a ver co final do ciclo
do fraguismo, por razóns biolóxicas e de desgaste. Pero si me
interesa moito como aquela catástrofe natural se viviu fóra de
Galiza. O papel que a visión española lle dá ao noso territorio é
de reserva natural paisaxística e
sociolóxica pero iso non vai
acompañado de ningunha protección. Quérese que Galiza
sexa un lugar de vacacións que
garanta os tópicos da vaca, a
mariscada e a gaita. Un parque
temático con hórreos e medas
de palla onde os galegos son
simplemente figuríns.
Vostede é un especialista en
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’’

Galiza é un dos territorios
de Europa máis
manipulados polo home”

’’

Que as tradicións sexan
inventos non significa
que non sexan reais”

’’

A queimada inventouse
como moi cedo
na década do 1920”

’’

A historiografía
vinculounos sempre
a España
pero non a Europa”

’’

A gaita foi froito
da globalización, cando
había gaitas en toda
Europa. E resulta que agora
é unha característica
propia nosa”

desvelar tradicións modernas
que se disfrazan de antiquísimas. Hai algunha desas en Galicia ou ir ao Corpiño e a Santa
Trega xa eran cousas que se facían hai cinco mil anos?
Non temos datos para saber
desde cando exactamente a
xente fai determinado ritual. O
que si podemos deducir é que
canto máis se defende a “eternidade” dunha tradición máis probábel é que esta nacera hai
pouco tempo. Por exemplo, as
romarías naceron logo da recatolización de Galiza, en plena Contrarreforma após o Concilio de
Trento (1545-1563). En calquera
caso, que as tradicións sexan inventos non significan que non
sexan reais. É dicir, se unha socie-

dade toma por bos trazos de
identidade e dálles rango de verosimilitude, ao final eses conceptos inflúen nas súas vidas e na
súa autopercepción colectiva.
Non hai que esquecer que cada
un de nós inventa o seu pasado,
reconstruímos o noso pasado,
convertemos as lembranzas en
mitos. Pois as nacións tamén inventan a súa infancia.
Un dos exemplos que dá de tradición moderna é a queimada.
Non temos o dato exacto pero a
queimada inventouse como moi
cedo na década do 1920. Hoxe
está estendida e hai quen che
aterca que o famoso esconxuro
xa se coñecía na Idade Media. É
un exemplo claro de folclore urbano. É non é malo. A historiografía galega, xa desde as súas orixes, baseouse na idea da melancolía, no sentimento de perda.
Eu rexeito iso porque é falsa e pesimista. As tradicións evolucionan. Por exemplo, a gaita foi
froito da globalización no seu
tempo, cando había gaitas en
toda Europa. E resulta que agora
é unha característica propia
nosa. Pensar que todo vai a peor
crea conservacionismo e, polo
tanto, conservadorismo.
A paisaxe, di vostede que se converteu nun mito.
É que pensar que a paisaxe de
Galiza foi sempre igual é ridículo.
Galiza é un dos territorios de toda
Europa máis manipulados polo
home. Cada metro cadrado de
terra foi queimado, rozado, cultivado, vendido, comprado, partillado, aforado… Isto non xustifica agresión ningunha á paisaxe
pero esa consciencia pola beleza
do contorno existiu sempre.
Igual que é estúpido atribuírlles
aos galegos sensibilidades especiais, como o desmedido amor
pola terra, tamén é unha parvada
pensar que non teñen respecto
pola harmonía natural.
Que aspecto da historia de Galiza
pensa que está aínda sen tratar?
As relacións internacionais. A
historiografía vinculounos sempre a España pero non a Europa.
A nosa historia é moito máis universal do que parece. Insistir
tanto na subordinación dentro
de España acaba por minimizar
os contactos que tivo pola súa
conta. Por só pór un exemplo:
Galiza foi fundamental no teatro
xeoestratéxico da Europa do século XIV, cando Francia e Inglaterra competían polo control do
Atlántico e a guerra dos Cen Anos
se estendeu polo continente.G

‘Os momentos de prosperidade
coinciden cos de maior autogoberno’
Vostede defende que a romanización galega non a fixeron
os romanos senón os bárbaros
A romanización foi unha paréntese na nosa historia. O sistema económico era tan alleo
á nosa xeografía que fracasou
rotundamente. Foi serodia,
tanto que foron os bárbaros os
que lle deron pulo ao latín. A
influencia de Roma esaxerouse polo prestixio da súa
cultura a partir do Renacemento. En Galiza, o seu máximo símbolo é a Muralla de
Lugo, construída moi tarde e
non se sabe moi ben para que.
A Idade Media abalou no imaxinario popular entre os Irmandiños e os reis de Galicia.
Hai quen pensa que esta evolución ten moito a ver coa propia evolución do nacionalismo, do marxismo á toma de
poder real.
Esa é unha das causas porque
as “modas históricas” teñen a
ver moito co presente. Pero tamén foi fundamental a revisión do mito dos Irmandiños.
Non foi unha revolución independentista senón unha revolta de artesáns, burgueses e
fidalgos que demandaba protección do rei de Castela contra os abusos dos nobres. É
anacrónico pensar en Galiza
nos termos actuais nin caer na
idea de que Galiza era o cerne
de España porque crea unha
incoherencia. O ideal é non
proxectar ideoloxías do presente cara ao pasado.
No seu libro conta que Galicia
tivo dous momentos de riqueza: o século XIII e o século
XVIII. Por que non se mantivo
a prosperidade?
O factor fundamental de pobreza foi a vinculación á economía peninsular. Galiza tiña
que ter sido unha Holanda
que usase o mar como único
medio comercial porque o
transporte por terra era practicamente imposíbel. Faltoulle a Galiza a independencia
política para tomar as súas
propias decisións económicas. A dinastía dos Habsburgo
foi catastrófica en todos os aspectos. Arruinounos o de-

’’

O sistema económico
romano era tan alleo
á nosa xeografía que
fracasou rotundamente”

’’

Galiza tiña que ter sido
unha Holanda que usase
o mar como único medio
comercial porque
o transporte por terra era
practicamente imposíbel”

’’

Contra un idioma
morto non se piden
sinaturas”

seño comercial e converteron
o noso país en primeira liña
de batalla de todas as guerras,
que foron xustamente contra
os nosos principais compradores, caso de Inglaterra. Pero
non hai que ir tan lonxe: hai
30 anos Galiza era un país moi
pobre. A prosperidade sempre estivo relacionada co autogoberno.
No libro hai personaxes históricos moi criticados, por
exemplo Vicente Risco.
Converto a Risco nun símbolo, en oposición a Castelao, dun modelo de nacionalismo, que non se chegou a
desenvolver, de ultradereita,
de carácter étnico. O que

triunfou, o de Castelao, é democrático e socializante. De
todos os xeitos, recoñezo que
con Risco tiña unha débeda
pendente porque me pareceu un personaxe inquietante xa des que lle lin O
porco de pé.
A figura de Ramón Piñeiro cobrou actualidade coa homenaxe do Día das Letras 2009
Pasados os anos, podemos
dicir que no seu momento Piñeiro fixo o máis lóxico. Hai
que ter en conta as circunstancias daquel tempo. As
súas decisións non foron
esenciais na evolución do nacionalismo xa que o galeguismo da década do 1930
morreu coa guerra. O BNG
reclámase herdeiro daquela
ideoloxía pero a herdanza é
unicamente espiritual. En
troques, a estratexia de galeguizar o mapa político piñeirista serviu para que fose o PP
quen aprobase a Lei de Normalización Lingüística, unha
norma tan deostada agora
pola dereita. Xa no persoal,
eu empecei a escribir en galego en parte grazas a el, que
me animou moito a facelo.
Esta colección de Debate
quere abrir un pouco a fiestra
das nacións periféricas en Madrid. E nesas aparece o Manifesto pola Lingua Común.
O manifesto é unha manobra
para darlle visibilidade ao
partido de Rosa Díez, que é
unha forza maioritariamente
vasca pero que curiosamente
ten o seu celeiro de votos en
Madrid. Penso que foi un fracaso porque tivo menos adhesións que apoios recibiu a
propia Díez nas eleccións, o
cal é significativo. Eu son optimista e entendo ese manifesto como unha reacción ao
avance da normalización lingüística. Contra un idioma
morto non se piden sinaturas. No fondo mantense a
idea das dúas Españas. É a
España republicana a que
ampara o dereito dos nacionalismos. É a esquerda española a que rexeita a belixerancia e propón o diálogo.G
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Praias e clubs fluviais,
un xeito distinto
de veranear

Praia fluvial de Vilalba.

No interior de Galicia existen lugares alternativos
ás praias. Son os clubs e as praias fluviais.
Todos teñen unha orixe natural, aínda que,
en boa parte, adaptados ás necesidades de hoxe en día

Antonio Cendán [TEXTO E FOTOS]

A

proliferación de centros fluviais principiou
na década dos sesenta, principalmente nas
localidades do interior máis
afastadas da costa, aínda que logo se estenderían tamén cara a
zonas do litoral. Nun comezo
recibiron a denominación de
clubs fluviais. Detrás da súa promoción encontrábanse as oficinas do desaparecido Ministerio
de Información e Turismo, do
que fora titular Manuel Fraga

Iribarne entre 1962 e 1969. Logo,
a partir dos setenta e comezos
dos oitenta serían os propios
concellos os encargados de crear as súas propias áreas recreativas para o verán.
Nos primeiros tempos non
tiveron contestación social, xa
que non era posíbel. Non embargante, a partir dos oitenta e
comezos dos noventa, algúns
grupos ecoloxistas e conservacionistas comezaron a exercer
certa oposición sobre eles ao
considerar que o axeitamento
masivo de zonas fluviais per-

mitía o acceso de moita xente a
paraxes de gran valor que corrían o risco de degradación.
Pola contra, os seus defensores
alegaban que grazas a súa labor, evitábase o abandono das
beiras do río, nas que afloraban
silveiras e mato, debido ao
abandono que comezaban a
experimentar as áreas rurais.
En todo caso, a política de
crear áreas reservadas para o lecer estival foi en aumento nas
décadas dos oitenta e dos noventa, gozando dunha ampla
simpatía popular, que viu nelas
un xeito distinto para refrescarse
durante o verán cando non se
dispón de moito tempo para
desprazarse até a praia ou cando
a calor chega de xeito repentino.
O CLUB FLUVIAL DE BEGONTE, PIONEIRO.
Entre os exemplos dos grandes
clubs fluviais de zonas do interior encóntrase os de Baamon-

’’

Cada ano achéganse
até Begonte unhas 5.000
persoas que poden gozar
de varias hectáreas
de natureza
e facer baixadas en piragua
polo río Ladra”

’’

Todos teñen bar
botiquiño, vestiarios
e, ás veces, duchas”

de e Begonte, emprazados neste último concello chairego. O
da súa capital sitúase a menos
dun quilómetro da estrada nacional sexta Madrid-A Coruña,
á beira do río Ladra, que xunto
ao Miño é a grande corrente
fluvial chairega por excelencia.
A súa historia é a máis dilatada
das instalacións que reúnen
estas características. Para gozar delas é preciso facerse socio. Actualmente conta con
máis de 1.300 abonados, procedentes de toda Galicia, aínda
que son maioría os das cidades
de Lugo e A Coruña.
Segundo estimacións da súa
xunta directiva, cada ano achéganse até Begonte unhas 5.000
persoas que poden desfrutar de
varias hectáreas de natureza
nunha magnífica paraxe. A
máis de fuxir do sol, os que se
acheguen poden facer baixadas
en piragua ao río Ladra, a >>>
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Directiva do Club Fluvial de Begonte.

Parque acuático en Vilalba
A capital da comarca chairega dispón dunha grande área
recreativa que ten, a máis de
praia fluvial, piscinas climatizadas, canchas de tenis, campos de fútbol e parque acuático. Cunha superficie que
supera as tres hectáreas, a zona adquire un especial relevo
na segunda semana de agosto, dado que alí se concentran máis de 5.000 persoas da

Club fluvial de Baamonde e [abaixo] a praia de Baltar, na Pastoriza.

>>> máis doutras actividades
lúdicas e festivas, salientando
dun xeito especial a tradicional

Festa da Empanada, que se celebra cada ano no mes de xullo.
A escasamente cinco quiló-

metros do club fluvial de Begonte, dentro do mesmo concello, encóntrase o de Baamon-

de, unha área recreativa privada
que pode ser visitada por turistas pagando unha pequena cota. Aproveitando unha fervenza
do río Parga, os visitantes non
só gozan dunha marabillosa
paraxe natural senón que tamén se poden recrear tempos
pretéritos coas vistas do seu ancestral muíño.
PARGA.Seguindo a mesma rota,
moi preto de Baamonde, emprázase a área recreativa de Parga, xa no concello de Guitiriz, un
auténtico verxel que salienta
polas súas grandes árbores e un
magnífico lugar para o espallamento no tempo de lecer. Sitúase en pleno centro desta antiga
vila militar. Aínda que esta xestionado pola comunidade de
Montes e o Centro de Iniciativas
Turísticas, o acceso ás súas dependencias e gratuíto. A máis,
pódense realizar outras actividades coma o piragüismo. Do
mesmo xeito, dispón de instalacións deportivas propias, tales
coma canchas de baloncesto e
pistas de tenis.
En pleno concello de Guitiriz, dentro da súa capital, en-

terceira idade na festa máis
grande de Galicia destas características.
O ambiente festivo prosegue nos derradeiros días de
agosto, xa que volve haber
unha grande concentración
humana con motivo do comezo das festas patronais vilalbesas, na que se dan cita
preto de 10.000 persoas na
tradicional Xira Campestre.G

cóntrase a área recreativa dos
Sete Muíños, unha paraxe que
se empraza sobre unha rota natural ao lado do río Forxa. Ao
longo de varios quilómetros
que discorren á beira desta corrente fluvial calquera visitante
que sexa aficionado ao sendeirismo pode facer alí as súas delicias á sombra de centenarios
carballos. Por se fose pouco, pode atravesar o río de xeito tradicional nos seus pasos. Tampouco queda á marxe a arquitectura popular e ancestral, coas
construcións que albergaban as
antigas máquinas de moer que
lle dan nome ao lugar.
No outro extremo da Terra
Chá, emprázase a praia fluvial
de Baltar, na Pastoriza, outra
fermosa paraxe natural que
aproveita as primeiras augas do
río Miño. Cunha inmensa superficie, ben sombreada por
enormes carballos e castiñeiros.
O lugar e aproveitado por distintos grupos de rapaces todos
os anos para desfrutar dos campamentos de verán. De igual
xeito, a Asociación Cultural “A
Chainza” organiza, no mes de
xullo, o Festival da Chaira.G
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1 Fronteira de España con Marrocos. A muller espida [ao fondo] .

2 Choupana no medio dos invernadoiros de El Ejido.

3 Nos invernadoiros de El Ejido.

4 Escadas utilizadas por inmigrantes para saltar o valado fronteirizo de Ceuta.

A ruta dos inmigrantes
Xosé Romai
España pasou a ser nos últimos anos o país europeo con
máis inmigrantes. Cando comecei con este traballo no
2004, en Pontevedra comezábase a notar un pouco a inmigración na rúa, cando cidades
coma Madrid xa parecían a típica película neoiorquina con
tanta xente extranxeira como
natural do lugar.
Persoalmente non me molesta que se emigre a España

para gañar a vida, nin que os
que veñen acepten traballos
moi por debaixo do salario que
debería de cobrarse, eu seguro
que o faría no seu lugar, o que
non me gusta é que se lle ofreza
iso. Algúns fotógrafos de vodas
da zona onde eu vivo xa teñen
a competencia de fotógrafos
portugueses que ofrecen o traballo case a metade máis baixo.
As miñas fotos céntranse na
emigración de clase baixa e media, da loita por sobrevivir de
millóns de microeconomías.

ANOTACIÓNS SOBRE AS IMAXES. Despois da primeira visual ao traballo, un dase conta de que as
fotos tratan do percorrido, da
loita nos comezos no novo país, e non da estabilidade ou segundas xeracións nacidas aquí.
É por iso que a serie composta
polas fotografías 4, 5 e 6 é a representación da idea principal.
A 5 é a que representa a reportaxe nas miñas exposicións.
Unha das razóns polas que é a
principal é pola súa dose de su-

xerencia e parte de “abstracción”. Dentro dunha reportaxe
de corte clásico, esta foto equilibra a balanza e di que o fotógrafo é clásico, pero non un clásico
total coma Robert Capa.
En toda narración visual
existen imaxes, non tan impactantes, pero igual de necesarias
para o descanso de tensión na
lectura, igual que nas frases utilizamos artigos e preposicións.
Nesta clase de fotos poderíanse
incluir as: 1, 2 e 3. O correcto é

que o número de “descansos
visuais” vaia condicionado polo número de fotos que teña a
reportaxe.
Dúas das fotos que, na miña
opinión, teñen máis potencia
son as: 7, 8 e 12. As 8 e 9 porque
mostran ese primeiro achegamento do inmigrante á súa mellora económica da forma máis
baixa para nós. Ademáis, as ganancias duns son as sobras
doutros nos seus momentos de
lecer. Por iso me parece forte a

es
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5 Reforzamento e aumento de altura do valado fronteirizo de Ceuta.
6 En Ceuta, a carón mesmo da fronteira, preparándose para cruzar a Marrocos e traer a dúas persoas.

XOSÉROMAI. Pontevedra (1978),
estudou fotografía na Escola
de Arte Antonio Failde de Ourense. Na actualidade estuda
Belas Artes en Pontevedra.
Traballou para La Voz de Galicia e Diario de Arousa e expuxo en varias mostras individuais e colectivas. Na actualidade realiza documentais fotográficos pola súa conta, encargos comerciais e imparte
talleres de fotografía.G

9, do vendedor de rosas cos borrachos detrás. O que vexo ben
da 7, é que mostra a diversión e
o ambiente positivo entre o lixo, de feito eses rapazes acabaron marchando de El Ejido para cidades españolas. Rompe
un pouco co mito de reportaxe
branco e negro, tipo Salgadomiseria-tristeza-cousas só extraordinarias.
Por último, a orde da narración é a da viaxe do sur até
o norte.G
>>>
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10 No comezo do verán, os ferris que cruzan o Estreito de Gibraltar están ateigados de africáns.

7 Na zona das choupanas que hai entre os invernadoiros as condicións hixiénicas son nulas. Aínda así hai alegría.

11 Mulleres subsaharianas preparando a cea baixo unha ponte perto do centro
de acollida.

8 Outra maneira de emigrar e cruzar de Marrocos a Melilla a cotío para limpar coches na rúa.

12 Artista arxentino despois do seu show na rúa do Paseo en Ourense.

9

Vender flores mentres os rapaces da súa idade se divirten un venres á noite en Pontevedra.
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Silo na vella Nacional VI. As imaxes desta páxina foron realizadas pola equipa de rodaxe de Pela Del Álamo.

Viaxe polas estradas abandonadas
As estradas abandonadas son materia de nostalxia e
literatura. A vella Nacional VI está a ser motivo
dun documental de Pela Del Álamo. Cúmprese,
tamén, unha década da construción da autovía das
Rías Baixas e do consecuente abandono da histórica
N-120 que percorremos para esta reportaxe

Eduardo Rolland

Un bolo de pan de Porriño, un
xamón na Cañiza, unha empanada en Ventas da Barreira, un
café en Fumaces... Son etapas
que xa non existen, lugares aos
que hai que ir á mantenta. Pero
antes, hai dez anos, eran etapas,
a ruta natural da estrada que comunicaba o Sur de Galicia coa
Meseta. Cúmprese unha década do remate da Autovía das Rías Baixas, unha infraestrutura
que ten mudado o territorio e
creado unha nova paisaxe.
En decembro de 1998 inaugurábanse os derradeiros 91
quilómetros da autovía, tras unhas obras que se demoraron
máis dunha década, cun custe
de 150.000 millóns das antigas

pesetas. Galicia tiña ao fin unha
correcta comunicación por estrada, tras un secular illamento.
Pero as grandes infraestruturas inflúen na vida das persoas.
E, unha década despois, a A-52,
como en Lugo e A Coruña a A-6,
teñen mudado a paisaxe galega.
Circular pola vella N-120 é descubrir unha sucesión de hoteis,
restaurantes e mesmo clubs de
alterne, pechados ante unha
lingua de asfalto pola que xa case non circula ninguén.
A MÍTICA NACIONAL VI. Para retratar
esta realidade, o realizador Pela
del Álamo está a gravar un documental, titulado Nacional VI,
que percorre as vellas estradas
galegas condenadas polas no-

Talvez un novo Quixote

vas autovías. “Sabíamos que no
asfalto había unha historia que
tiñamos que contar”, afirma o
director.
“No traxecto da Coruña a
Madrid, temos atopado vilas que
festexan a autovía, porque a vella
estrada as partía en dous, como
Benavente ou Medina”, explica
Del Álamo, “pero hai outros lugares que teñen desaparecido,
que vivían dos condutores e camioneiros, e que tiveron que pechas os cafés ou os negocios”.
Del Álamo fai o seu documental coa produtora coruñesa
Diplodocus, con axudas da
Consellería de Cultura, e rematará as gravacións en setembro.
Calcula que o filme poderá verse na primaveira de 2009.
Dunha banda, a obra é de
descubrimento: “Temos atopado nas autovías unha sucesión
de “non-lugares”, grandes espazos de plástico, impersoais, sen
convivencia... esas áreas de servizo que contrastan coa vida que
se respiraba nas vilas de antes”.
Ao tempo, aparecen variantes illadas, vilas que bulían en
tempos co paso dos viaxeiros e
que quedaron coma unha >>>

das
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Xubilados, un propietario posa coa carta do seu restaurante. As imaxes desta páxina son de Miguel Núñez.

’’

Atopamos casas onde vive
xente pero que conservan
os letreiros de antes, vilas
nas que se percibe unha
infinita soidade”

’’

Osgrandesletreirosdeneón
dos night club
comezan a caer e os seus
aparcamentos baleiros
falan dun lonxano tempo
de puxanza”

[Pela Del Álamo]
realizador do documental
Nacional VI.

>>> vella foto no tempo. “En
As Nogais, antes de Pedrafita,
atopamos auténticas illas encalladas fóra do reloxo, casas
onde vive xente pero que conservan os letreiros de antes: estancos, bares, restaurantes de
menú que son agora as vivendas... Nin sequera lle teñen sacado os carteis das bebidas ou
os carteis ofrecendo un menú a
vinte pesos”, comenta Pela del
Álamo, que percibe nestas vilas
unha “infinita soidade, coma
se tiveran quedado fóra da civilización”.
O detalle máis pantasmal das

’’

Oscamioneiros,osviaxantes,
os condutores de autobús,
remataban por coñecer a
xente das vilas. Agora paran
nunha área de servizo e
ninguén trata con ninguén”

’’

Desde Astorga a Coruña
hai varios puntos
aos que chegaron colonos,
xente sen fogar,
que agora ocupan
os vellos bares”

[Pela Del Álamo]

nacionais VI e 120, a norte e a sur,
achégano os vellos “puticlubs”.
Os grandes letreiros de neón, xa
apagados, comezan a caer, e os
seus aparcamentos baleiros falan dun lonxano tempo de puxanza. Soraya, Las Vegas, Cristal,
Paraíso son algúns nomes destes
clubs de alterne pechados pola
autovía da Coruña. Na de Pontevedra e Ourense contabilízanse
máis de dez destes establecementos abandonados.
“O contraste visual entre a
súa pretendida fastuosidade, o
xeito de decoralos para atraer á
clientela, fronte ao seu actual

abandono, ten moitísima forza”, asegura Del Álamo.
A PERDIDA SOCIEDADE DA ESTRADA. A
vella estrada xeraba ademais
unhas relacións especiais, unha
sorte de sociedade en tránsito e
sen pasado que se perdeu. “Do
que máis me ten chamado a
atención nesta rodaxe é que todo o mundo está de paso, ninguén ten asignado un rol, todos
son anónimos na estrada e iso é
moi interesante, porque aínda
así se facían relacións humanas:
os camioneiros, os viaxantes, os
condutores de autobús, os via-

xeiros habituais remataban por
coñecer a xente das vilas, mentres agora paran nunha área de
servizo anónima e ninguén trata con ninguén”, explica o realizador coruñés.
Nalgúns tramos, hai xente
que ten aproveitado as variantes abandonadas para asentarse. Del Álamo asegura que ten
atopado numerosos poboados
chabolistas á beira das estradas
xa sen tránsito: “Desde Astorga
até A Coruña hai varios puntos
nos que chegaron colonos, xente sen fogar, que agora ocupa os
vellos bares, os estancos, teñen

feito poboados marxinais despois de que os veciños orixinais
os deixasen”.
OTACÓGRAFOTAMÉNMUDOUOSHÁBITOS.
Ademais da autovía, outras razóns teñen eliminado a vida social do asfalto. Unha delas é o
tacógrafo, a máquina que levan
os camioneiros e que deixa rexistrada a velocidade á que circulan ou as paradas que fan.
Controlado pola Garda Civil de
Tráfico, o tacógrafo tense convertido tamén para eles no seu
propio xefe: o home fai o que di
a máquina. “Isto é sinxelo de explicar, porque antes un chófer
paraba onde lle petaba, no restaurante que máis lle gustaba
ou no que tiña confianza”, asegura Del Álamo, “agora teñen
unhas paradas sinaladas e descansan cando, e polo tanto,
“onde” lle sinala o tacógrafo”.
As imaxes da vella estrada,
como as que aparecen nesta reportaxe, teñen ás veces un punto de irrealidade. A autovía deixou máis consecuencias que a
fin daquela sucesión de etapas
nas viaxes a Madrid: O bolo de
pan do Porriño, unha empanada en Ventas da Barreira, unha
tapa de xamón na Cañiza... É o
mesmo territorio o que mudou
e, con el, a vida da súa xente.G

Vales verdes e viadutos grises
A Autovía das Rías Baixas rematou co pulo da Nacional-120,
unha estrada que unía Logroño
e Vigo. Aínda que segue a existir, xa só é empregada para desprazamentos curtos entre vilas,
mentres que o tráfico máis intenso vai pola A-52, cunha media de dez mil vehículos ao día,
en xornadas normais. Esta autovía foi inaugurada en 1998.
Pola súa banda, a Autovía
das Rías Altas substituíu á Nacional-VI, unha das estradas

radiais do Estado, que unía
Madrid con A Coruña. Neste
caso aconteceu o mesmo que
no sur, co agravante que, nos
tramos próximos ao Cebreiro
e os Ancares, a vella estrada
quedou moi afastada da nova,
nalgúns tramos situada en
fondos vales, lonxe dos modernos viaductos da A-6. O remate da autovía do Norte de
Galicia demorouse cinco anos
con respecto a do sur e foi
inaugurada no 2003.G
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Camilo Nogueira, autor de Galicia na Unión

‘A Unión Europea
é o lugar dos dereitos humanos
por excelencia’
Antonio Cendán
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

O que fora eurodiputado do
BNG, Camilo Nogueira vén de
publicar dous volumes baixo os
títulos de Galicia na Unión. A
porta Atlántica e Europa, o continente pensado (ambos en Galaxia), nos que analiza a evolución
da nosa terra dende o ingreso na
Unión Europea, así como o funcionamento dos distintos organismos que compoñen a UE.
Sinala que a UE ten unha orixe
en estados que tradicionalmente estiveran enfrontados,
que é coma unha réplica ao imperialismo...
Poño o acento na idea fundacional da Unión que é a de evitar a
guerra. Iso viña do cansazo de
épocas pasadas. Países que estiveran enfrontados durante
moito tempo, por guerras ou
cuestións territoriais, coma era o
caso de Alemaña ou Francia,
únense a través de algo tan fundamental como é a economía.
Esa idea de xuntar forzas na Europa occidental xorde en plena
guerra fría, cando se está pensando nun sistema que evite a
influencia da URSS.
Considera tamén que é unha garantía de dereitos humanos?
A unión é o lugar do mundo dos
dereitos humanos por excelencia. Aínda que de Europa partiron todos os imperialismos, tamén é o berce do recoñecemento dos dereitos da muller,
dos traballadores, das minorías.
Ten o valor e a honra de deixar
atrás a súa parte máis tráxica,
máis negativa.
Mais, vense de promulgar unha
directiva que non parece moi
respectuosa cos inmigrantes.
Paréceme nefasta. Obedece ao

antagonismo dos estados. A inmigración é moi positiva para a
propia Unión Europea. A máis,
ten contradicións internas importantes, xa que mentres se lles
intentan restrinxir dereitos aos
inmigrantes, no último ano entraron un millón de persoas de
fóra da UE no Estado español.
Eu sempre loitei en Bruxelas polos dereitos dos máis desfavorecidos.
Non existe preocupación entre
os cidadáns polos efectos
dalgunhas medidas
que se tomaron,
entre elas a moeda única?
É verdade que
non sempre
se acerta coas
medidas
que se >>>

toman para favorecer a maioría
da cidadanía. Pero non é menos
certo que o dominio ideolóxico
está aínda en poder dos estados
fronte a Unión Europea, como
pode suceder aquí en relación

’’

Reclámasemáis a
oficialidade do galego na UE
que nas Cortes de Madrid.
A xente tende a
proxectar o afán
de protección
cara a Unión
porque xa o
dan por
perdido no
seu Estado”
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>>> coas Comunidades Autónomas. O poder estatal é tan
forte que cuadricula a mente da
xente. A UE non vai ser nunca un
superestado. Ten unha función
histórica nova. Respecto a moeda única, é un dos grandes
avances de Europa. Sen o euro, a
enerxía sería moito máis cara. A
crise económica sería aínda
máis grave. A súa fortaleza impide que se encareza máis o petróleo. Por se fose pouco, destruíu a idea de que a soberanía
dos estados ten que estar vencellada á moeda. Confirma que no
vello continente temos unha soberanía partillada. Outra cousa
moi distinta é como influímos os
cidadáns na súa soberanía a través dos procesos democráticos.
É certo que ten máis poder a Comisión que o Parlamento?
A Comisión carece de poder real.
Correspóndelle a administración da UE. A iniciativa lexislativa procede dos grupos parlamentarios. O poder político é do
Consello europeo, controlado
polo Parlamento Europeo, que
aínda non ten todas as prerrogativas dun organismo estatal semellante. Aínda así, son moitas
as decisións que precisan da súa
aprobación. Un dos principais
problemas radica en que os propios estados resístense ao poder
do Parlamento Europeo, xa que
a soberanía segue nas mans dos
aparatos estatais.
Recoñeceranse as nacións sen
estado?
En Europa tan só hai seis nacións sen estado. Existen outros
casos nos que se pode falar de

’’

Cosfondosdecohesión
o estado podía facer o que
quixese. A meirande parte
deles destinounos ao
corredor MadridBarcelona-Andalucía”

’’

SeoEstadoespañol
se recoñecese como
plurinacional a nación
galega estaría recoñecida
sen ningún problema”

realidade ou identidade nacional forte, pero non de nacións.
Deben ser recoñecidas sen dúbida. No Parlamento Europeo
intentou darselles un carácter
de países partenaire, pero non
callou. Poden ser recoñecidas
se o estado correspondente o
fai. Se o Estado español se recoñecese como plurinacional a
nación galega estaría recoñecida sen ningún problema. A
Unión Europea non se opón a
que quen represente o Estado
español sexa un galego procedente da súa Comunidade Au-
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tónoma. Esa é unha forma de
recoñecemento. E outra é que
as nacións sen estado se convertan en Estados.
De ser Galicia un estado, teríase
máis en conta a súa agricultura e
pesca?
Dende logo. A entrada do Estado español fíxose coma se
fose un país mediterráneo, polo
que os sectores esenciais da
nosa economía sufriron moito.
A transformación da agricultura
e da gandería foi brutal. É verdade que non podía seguir traballando tanta xente no agro,
pero todo iso, debeuse facer de
xeito gradual, ao igual que debería ter ocorrido coas cotas lácteas. Por todo isto, é admirábel
o esforzo que fixo a sociedade
galega para adaptarse ao marco
comunitario. De terse en conta
os parámetros galegos seriamos
unha das primeiras potencias
en pesca, pero o Goberno central non tivo en conta a Galicia,
mentres o executivo galego daquela época mirou para outro
lado.
Podería servir Irlanda como
exemplo para Galicia?
Irlanda soubo aproveitar moi
ben a súa entrada. Hoxe ten
unha renda que é do 140% da
UE. Xa é o segundo país da
Unión en renda por habitante e
o cuarto do mundo. Galicia está
no 90% e subiu nos últimos anos
como consecuencia da entrada
dos países do leste europeo. Malia todo, o ingreso do Estado español foi moi positivo para a
economía galega. Moitos dos
seus sectores respiraron.

OS FONDOS EUROPEOS.
Galicia non saíu moi ben parada
nos fondos europeos...
O Estado cedeu o 45% para que
fose administrado polas comunidades autónomas e a nosa terra resultou prexudicada, xa que
foron xestionados por gobernos
conservadores e repartidos de
xeito clientelar cos concellos. Cos
fondos de cohesión o Estado podía facer o que quixese. A meirande parte deles destinounos ao
corredor Madrid-Barcelona-Andalucía. Con eles fíxose a primeira liña de AVE e o aeroporto
de Barajas. Mentres, dos do FEOGA, que están destinados a
subvencionar certos produtos,
Galicia tan só recibiu o 1% de
cada billón de pesetas que se recibiron por esta vía. Pola contra, a
Andalucía déronlle até o 30%.
Pídenlle máis cousas os cidadáns a UE que ao propio Estado?
A xente tende a proxectar o afán
de protección cara a Unión porque xa o dan por perdido no seu
Estado. Reclámase máis a oficialidade do galego na UE que nas
Cortes de Madrid e así sucede
con outras cousas que se piden
con máis forza que no propio estado. Pero hai que dicir que a solución de moitos asuntos dende
económicos até culturais, pasando polos sociais é moito máis
fácil grazas a existencia da Europa unida.
Chegará a ser oficial o galego na
Unión Europea?
Xa o é se queremos. Eu falei
cinco anos en galego no Parlamento Europeo e fun traducido

a todas as linguas da UE, que
non se opón se o Estado español
sinala que España é un país tetralingüe. O gaélico recoñeceuse
porque o reclamou Irlanda. A última palabra tena Madrid. Poder
dirixirse as institucións en galego
non é ser oficial. A oficialidade é
pedir a palabra e falar en galego.
Porque un europeísta e posibilista convencido coma vostede
esquece a idea de España?
Galicia é unha nación por si
mesma. Non necesita España.
Ten unha historia propia que
non se explica se non é negada
pola oficialidade española. Non
lle debemos o carácter de nación. Non podo negar a relación
co Estado español. Non podo
negar que sexa plurinacional.
Tampouco podo esquecer as relacións económicas e culturais
con Portugal, do que xa somos o
primeiro exportador. A España
coma estado plurinacional non
teño problema en recoñecelo.
Pode ser a UE a primeira potencial económica mundial?
De feito xa o é. Ten unha potencia social e cultural que pode ser
un exemplo, ao igual que é no
mundo do deporte. Non obstante, carece desa visión porque
non existen medios de comunicación de ámbito europeo.
Neste momento tan só dispoñemos do canal Euronews. Non
existe un grupo coma o de Murdoch que ten unha forza extraordinaria en Gran Bretaña ou Australia. A visión da gran forza que
ten Europa viría dada por medios de comunicación que lle
desen esa conciencia.G
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Ponte sobre o río Lor

O Courel,

canción
de ouro e ferro
Hai dúas serras, a do inverno e a do verán. Neste tempo vístese
co verde da folla do castiñeiro e coas cores da xente que regresa
e dos visitantes. O escritor Xesús Manuel Marcos naceu no
Courel e reside en Madrid. Paco Vilabarros vive en Vigo e ten,
desde hai anos, a montaña como paisaxe adoptiva
Xesús Manuel Marcos.
Escritor. A súa última novela titúlase A lúa dos Everglades.
Paco Vilabarros.
Reportaxe Gráfica.
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Panorámica do Castro da Torre.

Festa en Froxán.

S

orpréndenos o silencio do Courel, que
nos baleira do rebumbio da cidade.
Ese baleiro de seguida vén sustituído polo canto dos paxaros e
o rillar dos grilos, o repinicar das
fontes, polo murmurio do vento que nos envolve nos montes
de cumes puídos desta illa no
tempo que engaiola os sentidos. A forza telúrica, a grandeza
do antigo, de aquelo que estivo
antes ca nós e que seguirá despois, que nos sitúa no humilde
lugar que nos corresponde.
Esa sensación de intemporalidade percíbese intensamente na Devesa da Rogueira,
coas longas barbas de lique a
pendurar de carballos e faias;
no enorme tamaño dos teixos,
nos acivros e as aciñeiras; nas
Fontes do Cervo, no cume da
Rogueira, de augas brancas e
da cor do ferro, lugar de peregrinaxe para os que buscan as
súas propiedades medicinais.
A Devesa recolle unha gran
porcentaxe da riqueza vexetal
europea, todo nun pequeno e
máxico espazo, o corazón, a
doa máis preciosa do Courel,
un xardín botánico natural ao
pé do Monte Formigueiros, onde, por capricho do clima, >>>
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’’

Esa sensación de
intemporalidade percíbese
intensamente na Devesa
da Rogueira, coas longas
barbas de lique a pendurar
de carballos e faias”

’’

Os outos cumes devalan
picafondo ata os ríos,
o Lor, o Lóuzara, o Selmo,
o Soldón, con rutas
para percorrelos ou nos
que se pode pescar”

’’

Existeninfinidadedesimas
e covas, coma a Cova
das Aradelas, en Campelo,
a sima máis profunda
de Galicia”

>>> podemos atopar unha flora única en Galicia. Preto da
Rogueira, atópase a Lagoa da
Lucenza, de orixe glaciar, cuxas
augas emerxen cun lampo de
abraio diante nosa e na que podemos sorpender, se imos en
silencio, ao cervo a beber nela.
A carón da Rogueira, desde o
mirador de Pico Polín, albiscamos as aldeas espalladas pola
Serra, a unión da pizarra, a madeira e a pedra, e a infinda variedade de cores da uz, do carpanzo, da xesta, do toxo, do piorno,
verde, marrón, ocre, un lenzo
impresionista escoltando a
aqueles que gustan de percorrer vellos sendeiros e sentir o
aire puro nos pulmóns. Ao redor das aldeas, extensos soutos
de castiñeiros centenarios polos que me perdía de cativo, con
ocos onde viven bruxas de trescentos sete anos convertidas en
curuxas, que nos ofrecen a castaña, froito básico na terra, en
abondosas variedades: presa,
verdia, raigona, veiguiña, branca, brava, luguesa, parede; e
grazas ao que aínda se conservan moitos sequeiros, morada
de trasgos larpeiros, e festas relacionadas con este producto,
coma a da Pisa en Froxán ou a
da Castaña en Seoane.

Os outos cumes devalan picafondo ata os ríos, o Lor, o Lóuzara, o Selmo, o Soldón, con rutas para percorrelos ou nos que
se pode pescar. No río Soldón
atopamos un lugar especial pola súa beleza, a Fervenza de Vieiros. O Courel ten alma de fervenza e osamenta de toxo.

Comendo castañas na lareira.

Na Serra do Courel podemos viaxar desde os comezos,
desde os espectaculares Pregamentos xeolóxicos de Campodola ou Pregamentos tombados, estrutura rochosa do dobramento provocado polas forzas tectónicas. Por toda a Serra
presenciamos estas forzas primixenias, coma pegadas de antigos xigantes. Existen infinidade de simas e covas, coma a
Cova do Oso, en Moreda, onde
se atopou cerámica da época
castrexa, ou a Cova das Aradelas, en Campelo, a sima máis
profunda de Galicia. Outro
gran misterio a soterra do Courel, o País de Embaixo onde viven os mouros e fican marabillosos tesouros.
Da época castrexa, pódense
visitar o Castro de Vilar, cabo do
que hai aberto un museo etnográfico xenerosamente conservado por Xan de Vilar, o Castro
de Cido, onde se atopou a Tésera Hospitalis do 28 d. C., e onde
algúns sitúan o lendario Medulio, o Castro da Torre, en Sobredo, en parte escavado, preto de
onde se escondeu Afonso II o
Casto daqueles que o perseguían, ou o Castro de Brío, vixía das
terras outas, desde o que se pode disfrutar dunha das me- >>>
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Cocendo pan en Mercurín.

’’

’’

Cada outeiro, cada rocha,
é un lugar onde
podemos marchar
cun tesouro
logo de negociar
coa moura que o garda”

Quen aquí vén, volve,
prendido dun soño antigo
de auga, terra e pedra,
con todos os matices
da natureza recollidos
nos sentidos”

>>> llores e máis impresionantes vistas da Serra do Courel.
O Courel é unha canción de
ouro e ferro. Polo primeiro, obxecto de innumerables lendas,
chegaron as lexións romanas,
deixando fondas pegadas nas
xentes e na paisaxe, coma na
Mina da Toca, en Piñeira, ou
Torubio, en Mostaz; no túnel
de Romeor, ou na vella Ponte
de Esperante, a carón do
Acampamento e a fermosa

igrexa de Esperante. Cada outeiro, cada rocha, é un lugar onde podemos marchar cun tesouro logo de negociar coa
moura que o garda.
Do medievo consérvanse os
restos do Castelo do Carbedo,
pertencente á Orde de Santiago, dominando os antigos camiños e rutas do Courel cara ao
Bierzo.
A canción do ouro deixou
paso á canción do ferro, de fon-

dísima pegada no Courel, desde a mesma toponimia (Ferramulín, Ferrería Nova ou Vella),
ou a memoria dos venaqueiros, aqueles que portaban o
mineral polos camiños da vena, partindo dos xacementos a
ceo aberto, coma o de Formigueiros, ata as Ferrerías, onde
se traballaba e transformaba.
Un exemplo sobranceiro é a
Ferrería de Seoane, de comezos do século XIX, unha das
máis grandes de Galicia, e da
que saíu ferro que mordeu a
carne do invasor francés.
Con todo o peso da Historia,
o Courel é un lugar vivo, no que
podemos admirar o traballo artesanal, coma o da tecedeira
Elisa González, no seu tear de
Seoane, que aínda lembra nos
dedos a sabiduría antiga do cultivo do liño. E un lugar con futuro, como o demostra o pulo e as
numerosas visitas ás súas casas
rurais, algunhas situadas en pobos acabados de restaurar, coma Froxán ou Seceda.
Quen aquí vén, volve, prendido dun soño antigo de auga,
terra e pedra, con todos os matices da natureza recollidos nos
sentidos, e cunha última e doce
lembranza inesquecible no padal, logo de probar a súa gastronomía, baseada na caza, nos
produtos da terra, nos elaborados do porco, nas carnes de
cordeiro ou de cabrito, e dos
doces, o roscón, as filloas con
mel, ou, como non, a torta de
castaña.G
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Qué pasa neste mes?
O nome:
Agosto é o oitavo mes do ano no calendario
gregoriano e ten 31 días. Púxoselle este
nome en honra do emperador romano Augusto Octavio (Augustus Octavius). No antigo calendario romano, o ano comezaba en
marzo e o sexto mes chamábase Sextilis
pero, no ano 24 antes da nosa era, Octavio
Augusto decidiu darlle o seu nome e desde
entón Sextilis chamouse Augustus.

Octavio imitaba así ao xa falecido Xulio César quen, vinte e un anos antes,
fixera o mesmo co quinto mes, até entón chamado Quinctilis e que con el
pasou a chamarse Iulius en homenaxe
á familia Iulia, á que pertencía.
Pero dar o seu nome a Sextilis pareceulle pouco a Octavio, quen consideraba
que aínda non alcanzara a mesma gloria que Xulio César, xa que Iulius tiña 31
días e Augustus, só 29. Por esa razón, o
emperador alterou a duración de varios meses, quitando e pondo días, até
lograr que “o seu” mes tivese 31 días. é
por iso que aínda hoxe, dous mil anos
despois, xullo e agosto teñen 31 días
cada un.
Na Natureza
Agosto é o paraíso dos insectos, que
están no seu momento de apoxeo.
Nos campos, facíase a malla do centeo,
cando se plantaba máis que agora. As
hortas están a plena produción, madurecendo de todo os tomates, e cara
ao final do mes vaise rematando o período forte, e picando os pementos de
Padrón!
No eido social, agosto é en moitos países coma o noso a época de vacacións
por excelencia, e a vida laboral, administrativa, etc... chegan a un punto de
inactividade moi grande.
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Refraneiro
En agosto, o orballo
queima o rostro.

En agosto, sol posto,
noite connosco.

Trebón de agosto
mellora o mosto.

En agosto, vaise o día
coma un lóstrego.

En agosto secan os
montes i en setembro
as fontes.

Despois da Peregrina,
ven o inverno axiña.
reluz, o día de Santa
Cruz (3 de maio).

Auga de agosto, mel e
mosto.
A castaña quere en
agosto arder e en
setembro beber.

Polo San Isidro,
sementa o teu millo.
No mes de agosto, non
capes nin rapes.

“Se queres ter bon lombo, ceba o porco dende agosto”
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Relaciona os inventos da columna da esquerda
cos seus inventores na da dereita.
Inventos
a-Escritura para invidentes

Inventores
1-James Watt

b-O telescopio

2-Louis Braille

c-Máquina de vapor

3-Zeppelin

d-O dirixible

4-Samuel Morse

e-O telégrafo eléctrico

5-Galileo

A todos nos soan estas cidades.
Pero saberías dcir en qué países están?

Nesta sopa ou caldo de letras
están os nomes destes personaxes. Algúns son famosos
(os que saen no Bule Bule),
outros...tamén!

Solucións:

1-Insbruck
2-Valparaíso
3-Tombuctú
4-Osaka
5-Odessa
6-Pernambuco
7-Barcelona

A-Brasil
B-Mali
C-Xapón
D-Rusia
E-Colombia
F-Chile
G-Austria

Cidades e países:
1-G : Austria
2-F : Chile
3-B : Mali

4-C : Xapón
5-D : Rusia
6-A : Brasil
7-E : Colombia

Inventos e inventores:
a-1:Louis Braille
b-5: Galileo
c-1: James Watt
d-3: Zeppelin
e-4: Samuel Morse
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Mercado (estampa). Museo de Pontevedra.

Maside e o pensamento crítico
O pintor cincuenta anos despois
Cincuenta anos despois, a morte de Carlos Maside
segue significando para moitos o truncamento
dunha traxectoria que, seguramente, había dar aínda
algunha das achegas máis logradas, habida conta do
entusiasmo investigador que a enfermidade nunca
logrou apagar e o vitalismo pictórico recobrado con
novo ímpeto na derradeira etapa.

Rosalía Pazo Maside

H

ai no procedemento artístico de
Maside unha característica que
quero sinalar por significativa
da súa idiosincrasia: a reiteración intencionada dos temas,

mesmo de motivos concretos,
ensaiando variantes nunha técnica determinada ou trasladándoos dunha a outra (dos apuntes ao gravado ou ás tintas, ao
gouache; do gouache ao
óleo…), elaborando múltiples
versións que indican un estudio
concienciudo das posibilidades

expresivas da temática en relación cos problemas da pintura.
Nun texto incluído en Maside, un pintor para unha terra,
editado polo Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia en 1979,
Ramón Piñeiro relata que o pintor lle tiña dito verbo da súa propia obra que “respondía a unha
intención fundamentalmente
exploradora dos camiños que el
podía seguir e experimentadora
dos medios con que podía contar”. Tanto destas palabras como da peculiar metodoloxía artística de Carlos dedúcese que
máis que a consecución da obra
definitiva é o propio proceso de
investigación o que lle interesa;
un proceso que se revela espazo
de coñecemento e se constitúe
na obra de seu.
Nesa tese, o feito final de

amosar o resultado non tería
máis importancia que a dunha
continxencia propia da profesión da arte, se non for porque
na súa teimuda reflexión sobre
a pintura hai un protagonista
que é á vez destinatario: Galicia
e seu pobo. Mais esta cuestión
ten na obra de Maside un interese de seu que non procede
abordar neste contexto.
A ARTE POR APROXIMACIÓN.En “Seis
propostas para o próximo milenio” Italo Calvino alude a ese
proceso de busca pondo en relación dúas figuras senlleiras en
persecución obsesiva da exactitude na linguaxe: “As diversas
fases do tratamento dunha idea
que Francis Ponge termina por
publicar unha tras outra porque a obra verdadeira consiste

non na súa forma definitiva senón na serie de aproximacións
para acadala, son para Leonardo escritor a proba das forzas
que investía na escritura como
instrumento cognoscitivo, e do
feito de que –de todos os libros
que se propuña escribir- lle interesaba máis o proceso de busca que o acabar un texto para
publicalo”. Atopo que existe un
paralelismo entre a representación de múltiples versións dunha imaxe en Maside –sucesión
de aproximacións á hipotética
obra definitiva- e esta actitude á
que alude Calvino.
Salvando as obvias distancias que separan a obra de Leonardo da Vinci da de Carlos Maside, semella tamén que, pese
aos conflitos que lles causaba a
inseguridade na súa peri- >>>
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houbesen demorado o proxecto. Finou antes de materializar as intencións de escribir sendos ensaios arredor
doutros dous temas que lle interesaban: o significado dos soños –sobre o que Méndez Ferrín ten dito que Maside, sen ser
un freudiano ortodoxo, sabía interpretar- e as ménsulas románicas do Pazo de Xelmírez, intencións das que temos noticia
certa a través das afirmacións
escritas de Ramón Piñeiro e da
súa propia letra nas cartas dirixidas a Seoane ou no caderno de
notas do pintor –adoitaba
apuntar súas reflexións teóricas
nun caderno, mesmo acompañaba frecuentemente os debuxos ou bosquexos con apuntamentos sobre temas relacionados coa pintura.

Autorretrato, óleo sobre lenzo (1928).

’’

Máis que a consecución
da obra definitiva
é o propio proceso
de investigación
o que lle interesa”

’’

Na súa teimuda reflexión
sobre a pintura
hai un protagonista
que é á vez destinatario:
Galicia e seu pobo”

’’

Oempeoramentodadiabete
arrebatoulle o tempo
que tería precisado para
converterse no bo ensaísta
que xa se albiscaba”

>>> cia nas artes da escritura,
ambos sentían a necesidade de
expresar súas formulacións intelectuais coa linguaxe escrita.
Segundo sinala Calvino, “Leonardo, omo sanza lettere (home sen letras), como se definía
a si mesmo, tiña unha relación
difícil coa palabra escrita […]
non só a ciencia, senón tamén a
filosofía estaba seguro de comunicala mellor coa pintura e o
debuxo. Pero tiña ademais unha necesidade incesante de escribir, de usar a escritura para
indagar o mundo nas súas manifestacións multiformes e nos
seus segredos […]. Por iso escribía cada vez máis: co paso dos
anos deixou de pintar, pensaba
escribindo e debuxando, como
se continuase con debuxos e
palabras un único discurso”.
No caso de Maside, súa esixencia de precisión na expresión das ideas e quizais a falta de
autoconfianza no dominio lingüístico que esa precisión requiría, levouno a non deixar escrito
como texto acabado máis que o
–insuficientemente- célebre ensaio “Entorno a la fotografía popular”, ao que lle tería dado continuidade nun outro texto sobre
o significado máxico das formas
se as dúbidas inhibitorias non

A ÉPOCA DA LIBERDADE PICTÓRICA. Se
na derradeira etapa a estricta rigorosidade deu paso a unha
maior liberdade pictórica (retomando o vitalismo da cor de
obras anteriores, como as “tendas”, reforzando a espacialidade a través dun vibrante tratamento lumínico e acentuando
a tendencia abstractizante en
detrimento do protagonismo
do volume), tamén nese momento rompe a cincha que lle
impedía facer públicas por escrito súas ideas teóricas. Faino
timidamente aínda, pero coa
calidade que amosa o estudio
sobre a fotografía popular, interesantísima e anovadora análise por canto, adiantándose a
ideas de teóricos posteriores,
recoñece na fotografía unha
potencial linguaxe artística, e
aínda pon en valor o menosprezado retrato popular, atribuíndolles aos campesiños retratados a vontade de ofrecer
unha imaxe intemporal e solemne que se corresponde cun
sentido estético arraigado na
tradición artística.
O empeoramento da
diabete arrebatoulle o tempo que tería precisado
para converterse no
bo ensaísta que xa
se albiscaba. Tendo en conta a
preeminencia do
compromiso intelectual na súa vida,
atrévome a asegurar que houbera desenvolvido mecanismos para vencer os “impulsos
inhibitorios” aos que Ramón
Piñeiro se refire no texto antes
aludido, e que, borrador tras
borrador, nun proceso de estu-
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dio semellante
a seu procedemento pictórico,
desenvolvería máis profundamente en textos aptos para publicar as ideas esbozadas no
seu caderno ou moitas outras
que quen o coñeceron testemuñan que expoñía con sabedoría e lucidez.
Pero esta hipótese responde
tamén a unha lóxica evolutiva:
unha vez resolta colectivamente a urxencia imperiosa de afirmación da identidade; dados
os primeiros pasos na consolidación dunha arte galega en
consonancia coa modernidade
(acometida pola xeneración
dos Novos; a que, encabezada
por Dieste e Maside e integrada
tamén por Manuel Antonio,
Souto, Colmeiro e outros, reacciona contra certas formulacións da da Xeración Nós, nomeadamente contra o dogmatismo de Vicente Risco e súa
concepción etnicista dun nacionalismo baseado en tópicos
conservadores); dados eses primeiros pasos, dicía, era necesaria unha segunda fase na
que a liberdade formal
adquiriría prioridade
sobre unha xa conquistada iconografía

O flautista,
tinta chinesa sobre papel
(ca 1935).

galega dotada de trazos estéticos contemporáneos, flexibilizando así a conflitiva relación identidade/arte de
vangarda.
Sen abandonar a representación dunha sintética iconografía popular,
Maside concédese unha progresiva liberdade no tratamento formal da pintura que, xa
nos anos 50, se reflicte tamén
nun afrouxar a corda nas autoimposicións restritivas canto
á escritura. Pero a solta de rendas non chega a completarse
pola inoportunidade do seu
pasamento.
Antes de que a publicación
dun outro texto lle procurase
unha probábel dose de autoafirmación na expresión escrita
do seu pensamento, vencendo
na experiencia o influxo inhibidor do escrúpulo perfeccionista, chegoulle a morte, prematuramente, o 10 de xuño de 1958,
aos 61 anos de idade. Tiña, na
pintura e no campo teórico,
proxectos para desenvolver
que quedaron truncados. Pero
iso non ten valor máis que no
terreo especulativo das hipóteses, e tampouco non lle resta
importancia a un legado artístico e intelectual que se sitúa entre os máis salientábeis da cultura galega do século XX.G
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O Festival de Edimburgo,
calidoscopio do desafío europeo
Do 8 ao 31 de agosto,
o Festival Internacional confronta,
na súa 61 edición, o sentimento nacional
coas transformacións derivadas
do novo trazado político da Unión
Europea logo da última ampliación.

Concerto con fogos de lucerío sobre o castelo de Edimburgo.

O programa da maior mostra de artes escénicas
do planeta analiza os retos que encara o vello
continente ao entrecruzar as propostas dos seus
países coas do Oriente Próximo ou Australia.
Sobre as táboas, as incursións no terreo alleo,
nunca inocentes, aseguran a reflexión sobre as claves
das asuncións patrias. Na rúa, os pubs bulen

Maite Posada Curros / EDIMBURGO

M

alia que a vella
Edimburgo se
entregue nunha celebración
que duplica en tres semanas a
súa poboación, xunto ao prezo
de aloxamentos e mesmo pintas, se hai algo que defina o seu
Festival é que o deseño responde exclusivamente as inquedanzas do seu director. Johathan Mills, responsábel do
evento dende o 2006, decide ao
igual que os seus antecesores,

as distintas actuacións teatrais
e musicais, sempre cursadas
por invitación, ademais da temática.
Neste ano, Mills, compositor e profesor universitario,
xustifica o protagonismo dos
artistas que desafían os límites
territoriais porque “é un momento emocionante para vivir
en Europa, no que se pide un
compromiso ao noso sentimento de vivir en comunidade”, presentando, ademais,
unha axenda dinámica que
permite que os asistentes par-

PETER SANDGROUND

ticipen da idea de migración
entre culturas. “O festivais son
viaxes que nos inspiran sobre
o noso lugar no mundo, espero que podan encontrar o seu
camiño neste, debuxando a
súa propia ruta, a súa propia
viaxe”, afirma o australiano
que destaca, entre os puntos
fortes desta edición, a estrea
mundial da coreografía do
Retrato de Dorian Gray de
Matthew Bourne, as postas en
escena das obras Dybbuk e
4.48 dos polacos TR Warszawa ou a presentación da
montaxe de As dúas viúvas de
Smetana pola Ópera de Escocia, aparte de solistas como
Karita Mattila, Leonidas Kavakos e Jan Vogler.
A historia do Festival remóntase ao ano 1947, cando
xorde nunha Europa aniquilada pola guerra a xeito de voto
para o optimismo, asemade
que instrumento para o establecemento de vínculos cultu-

Staatskapelle Dresden.

rais que restaurasen a idea do
colectivo.
OUTROS FESTIVAIS. A cita excede
con creces a programación do
Festival Internacional que neste
ano espera superar os 400.000
espectadores. A capital escocesa
énchese de curiosos, saltimbanquis e gaiteiros de orixe, porén,
máis ca dubidosa en moitos ca-

MATTHIAS CREUTZIGER

sos, mentres outras 7 mostras se
desenvolven de maneira paralela ao tempo que se multiplican
as actuacións espontáneas, algunhas nadas como reclamo
para turistas, outras como salvavidas para os habitantes locais
que deben convivir coa marabunta xerada polo evento. Os visitantes da denominada “Atenas do Norte”, Patrimonio >>>
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Batsheva Dance Theatre .

>>> da Humanidade dende
1995, poden así saltar do proposto nos escenarios principais
aos festivais de Arte, Militar Tattoo, Fringe, dedicado a creadores á marxe da invitación oficial
e que apoia os novos talentos,
Espiritualidade e Paz, do Libro,
Políticos e o Mela, creado polas
diferentes comunidades étnicas
presentes na cidade do esteiro
do Forth e que centra a súa mirada na diversidade.
Actualizacións diarias en internet, guías gratuítas e mapas
permiten a consulta dos centos
de actuacións simultáneas para que o visitante conforme o
seu menú personalizado.

HOGMANAY.A engrenaxe do Festival esténdese ao longo de todo
ano, nunha voráxine só comparábel á ferocidade da industria
do tartán e os souvenirs, etiqueta made in China, que estenden
a toda Escocia riscos propios
das Terras Altas. O Film Festival,
xunto á correspondente mostra
de Jazz e Blues, constitúe a antesala da eclosión con películas
escollidas, público entusiasta e
estrelas que comparten, cóbado
con cóbado, alfombras raídas
en salas pequenas con estudantes, afeccionados e crítica. O diálogo con Robert Carlyle pode ser
tan doado no corredor como difícil acceder aos servizos. E non
hai carné de prensa que valla
nun país no que as colas son sagradas, incuestionábeis, como a
dispoñibilidade de alimentos
orgánicos en supermercados de
barrio, ben que as arelas de reciclaxe dos seus cidadáns choquen decote coa escaseza de
contedores específicos.
Fóra do período estival, que
cada ano se pecha con fogos artificiais sobre o seu castelo,
Edimburgo alberga senllas exhibicións de Ciencia e Teatro
Infantil pese a que sexa Hogmanay a outra grande atracción
que consigue acordoar o centro

GADI DAGON

’’

Neste ano, Mills,
responsábel do evento,
xustifica o protagonismo
dos artistas que desafían
os límites territoriais
porque é un momento
emocionante para vivir
en Europa”

’’

O Film Festival,
xunto á correspondente
mostra de Jazz e Blues,
constitúe a antesala da
eclosión”

’’

A cita excede con creces
a programación do Festival
Internacional que neste
ano espera superar
os 400.000 espectadores”

’’

Fóra do período estival,
que cada ano se pecha
con fogos artificiais
sobre o seu castelo,
Edimburgo alberga senllas
exhibicións de Ciencia
e Teatro Infantil”

’’

O Festival outorga
insospeitadas perspectivas
a unha cidade considerada
máis tradicional
que a súa rival, Glasgow”

e reunir a preto de 300.000 persoas chegadas de todo o mundo. A celebración de Aninovo
adquiriu nos últimos anos un
caracter masivo que esixe reservar o pase de acceso con meses
de antelación pero que non impide que os foráneos se afagan
co costume local de perseguir e
bicar o primeiro policía co que
se crucen como agoiro de boa
fortuna, hábito celebrado polos
axentes masculinos e sufrido
con resignación polas súas colegas femininas.
Tanto se xa se coñece Edimburgo como se se descobre por
vez primeira, o Festival outorga
insospeitadas perspectivas a
unha capital que, aínda cosmopolita de seu e cunha incesante
actividade cultural, é percibida
como retraída ou demasiado
apegada á tradición verbo do
atrevemento da rival Glasgow.
Nas tres semanas de actuacións,
incluso a tediosa marea de turistas que se move nas proximidades da Royal Mile intégrase como un actor máis nas innumerables propostas a pé
de rúa. Con ticket ou sen
el, mochileiros e
chuvasqueiros de
“pounland” crecerán e o responsábel
dunha prestixiosa
whiskaría
(establecemento de degustación e venda
de whisky, visge beatha, ou auga da vida en
gaélico) esforzarase en
demostrar a golpe de
botella contra o mostrador que o seu cristal resiste calquera
manipulación de
equipaxes pola low
cost de turno, unha vez prohibidos os líquidos
en cabina.
Edimburgo fai o
agosto no
seu eufemismo
de verán,
as previsións metereolóxicas
para o arranque do festival
oscilan entre
os 16 graos de
máxima e os 7
de mínima. As
mantas de
tweed a 20
libras.

ESPECIAL AGOSTO.27.

O máis destacado
desta edición
 Danza: Giselle polo Ballet Nacional de Georgia con Nina Ananiashvili; Mortal Engine dos australianos Chunky Move; Deza Dance
2008 dos israelís Batsheva Dance
Company ou Whirling Dervishes
of Turkey do Instanbul Music and
Sema Group.
 Teatro:365 - One Night to Learn
a Lifetime, de David Harrower, polo Teatro Nacional de Escocia; The
Tell-Tale Heart por Barrie Kosky; Kidariyya do Teatro Nacional de Palestina ou a sorprendente instalación de vídeo do cineasta iraní Abbas Kiarostami da traxedia Looking at Tazieh.

 Ópera: Król Roger, de Karol Szymanowski, pola Mariisnsky Opera
Company; The Enchanted Wanderer de Rodion Shchedrin; ou Aleko
de Sergei Rachmaninov.
 Música: Orquesta Sinfónica de
Gotemburgo dirixida por Gustavo
Dudamel; a Orquesta Sinfónica de
Londres con Valery Gergiev; ou a
Orquesta do Festival de Budapest
con Ivan Fishcher. Ademais, o Festival celebrará o centenario do nacemento de Olivier Messiasen con
dous recitais de órgano de Naji Hakim na catedral de Saint Giles e un
concerto no Usher Hall coa Orquesta Sinfónica da BBC escocesa.

Batsheva Dance
Theatre .

GADI DAGON
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GUÍA DE FESTIVAIS

Concerto de Pereza no Parque de Castrelos (Vigo) o 22 de xullo.

Quen dixo música?
Hip-hop, metal, rock, pop... O verán énchese de
festivais para todos os gustos. Despois dun mes de
xullo ateigado de concertos, agosto volve exhibir en
directo o mellor da escena musical. Estas son
algunhas das citas máis destacadas do calendario.

M.Barros
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

FENE POPI. Limondre (Fene) acolle do 7 ao 9 de agosto a décima
edición do Felipop, un festival
que se consolida como alternativa musical no norte a golpe de
cartel de luxo. Este ano abre a
cita o grupo compostelá Constrastes, que dará paso xa o venres ao concerto de Magin Blanco e Burgas Beat, co que presentarán o seu novo disco conxunto, ao dos londinienses The

Oxtiax que te pariu, Reincidentes, Cradle of Filth, Gamma
Ray, Overkill, Primal Fear, Ratos de Porao e Exodus.

Coal Porters e o de Colin Hare e
Honeybus. Pecharán o festival
o 9 de agosto Miss Black Emotion, Feedbacks, Super Ratones, Los Marañones e La Granja. O prezo da entrada por día é
de 15 euros e o do abono 20 euros. Acampada de balde.

ARTENATIVA.A música indie toma
Valga do 8 ao 9 de agosto coa
posta en marcha do festival ArteNativa, que este ano reúne algunhas das mellores propostas
da escena alternativa. Actuarán
The Blows, Franc3s, Austria,
Nadadora, Niño y Pistola,
Fanny+Alexander, Projecto
Mourente e Yoplay. Entrada
gratuíta, acampada de balde,
mercadiño e dj’s.

O MELLOR DO METAL EN VIGO. Do 8 ao
9 de agosto o Instituto Feiral de
Vigo será o escenario do festival
de música metal Alternavigo
que traerá a cidade olívica a Barricada, Dakidarría, Fe de Ratas,

ROCK NO CASTELO. A música volve
ser protagonista en Muros do 8
ao 9 de agosto da man da nova
edición do Castelo Rock. No recinto da Praia do Castelo tocarán Salida Nula, Lamatumbá,

Jabón Blue, Nao, Porretas, Barricada, Trapos Sucios e Kambotes.
BRINCADEIRA 08. Un dos carteis
máis destacados e máis heteroxéneos do verán totalmente de
balde é o de Brincadeira 08, que
se celebra en Ordes do 8 ao 9 de
agosto. Ao seu escenario subirán Amparanoia, dentro da súa
xira de despedida, Che Sudaka,
Obrint Pas, Machina, Krakovia,
Def con Dos, Los Coronas e o
Chícharo Psicótico.
FOLK NA CARBALLEIRA DO PINO.O 9 de
agosto celébrase na Carballeira
de Vimieiro, no Pino, o Festival
O Pino Folk, que contará cos
concertos de Os Barraidinos de
Portugal, Tiruleques, Fiandola
e Quempallou.
RIBADAVIA MUSICAL.Tras o aluvión

teatral, Ribadavia enchóupase
de música co Arteficial (do 8 ao
10 de agosto). Os responsábeis:
Pal’Kelly, Los guapos, Mooncresta, Majahni, End, Dismal,
Vita Imana, Psyquence, SOS
trío, Gustavo Almeida, Yomelo
Monotosolo, Banda Desarmada, Rumbotupá.
VIGOFOLK. Castrelos volve ser o
escenario que albergará os son
da música de raíz. Nesta edición, que se desenvolverá do
11 ao 17 de agosto, están programados os concertos de Milladoiro e Paul Winter, Budiño
e Kepa Junkera, Emir Kusturica
e Crema de Gaita.
ROCK IN CAMBRE. O 14 de agosto
no Campo da Feira actúan
NOC, Miguel Costas, Deluxe e
>>>
Burning. De balde.
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hua Edelman Tíro e o domingo
24 Calixto Oviedo Cuarteto
Jazz.
VALVOA RED FESTIVAL.Con carácter
gratuíto celébrase en Francelos, Ribadavia, o Valvoa Red
Festival, que reunirá no mesmo escenario o 22 de agosto ao
Sonoro Maxín, Pescando em
Copacabana, Emilio José e O
Leo i Arremecaghona.

Roger Hodson [abaixo], ex Supertramp.

>>> FOLK NA ESTRADA.Ese mesmo
día celébrase en Couso, no concello da Estrada a XIII edición
do Festival As Nosas Músicas.
Este ano actuarán no Campo
da Festa Vai de Baile, Sérra-lhe
aí, Os Festicultores e Banda Potemkin.

MEXILLONADA E BOA MÚSICA. A Asociación Cultural O Gato pon en
marcha unha nova edición
da Festa Folc de Vila-

riño, no Hio (Cangas). Este ano
contase coa presenza Serra-lhe
aí, Xosé Manuel Budiño e o Sonoro Maxín. O 16 de agosto.
REVOLTALLO NO MONTE ALBA.O 17 de
agosto celébrase no Monte Alba, de Vigo, o Festival Revoltallo. Actúan Ardentía, Os Carunchos, Zurrumalla e A Charanga
de Lembranzas.

NOVAS MÚSICAS EN MONFORTE.O festival Novas Músicas abre en
Monforte do 18 e 24 de agosto
unha fiestra ao jazz europeo.
Actúan o luns 18 Ara Malikian e
José Luís Montón; o mércores
20 tocan ViGop Quartet; o xoves 21 Lemos
Jazz Experiencia; venres
22 Jerry González Band; o
sábado 23 Jos-

CONCENTRACIÓN MOTEIRA E MOITA MÚSICA. A Pontenova acolle o 22 e
23 de agosto o Festival As Minas. Trátase do apartado musical dun evento de maior envergadura que inclúe unha concentración moteira. Actúan
Reincidentes, McKuins, Tom el
Trovador, Dj Mourelle.
ASALTO AO CASTELO DE MOECHE.Do 22
ao 23 de agosto celébranse un
das citas musicais máis antigas
do país, o Festival Irmandiño,
asaltando o castelo!, que este
ano chega a súa XXIX edición
lembrando a revolta irmandiña. Bonovo, Motor Perkins,
Ophiusa, Korrontxi en cartel.
DOLOROCK EN MEIS.O sábado 23 de
agosto a partir das 21 horas terá
lugar no Mosteiro, Meis, unha
nova edición de Dolorock.
Máis pop que en edicións pasadas, o Dolorock ten programado os concertos de CatPeople,
Vetusta Morla, Lagartijaa Nick,
X-Wife e os galegos de The Homens. Entrada de balde.
FESTIVAL FOLK DE GUÍSAMO. O 23 de
agosto, no Campo da Feira de
Bergondo, celébrase unha nova edición do Festival Folk de
Guísamo, un dos primeiros
que se organizaron en Galiza
tras a morte de Franco. Este
ano tocará John McSherry.
MÚSICA NO CASTRO. Lamatumbá é
un dos grupos que tocarán no
Festival do Castro, que se celebrará o 23 de agosto en
Pantón. Ademais, a oferta
lúdica complétase con

actividades de teatro, circo, artesanía, charlas e malabares.
LOLAPOP.Unha boa dose de pop
é a fórmula da que tira o Lolapop para ir facéndose oco na
axenda de festivais de verán.
Este ano achegaranse á Ponte
Caldelas o 29 de agosto os grupos Manos de Topo, Jugoplastika, Niños Mutantes, Lori Meyers, Niño y Pistola e Delorean.
A entrada é gratuíta.
MÚSICA NA NOITE. En Teo, a música soará da man de Zënzar, Berrogüetto, Pablo Seoane Grupo
e A Quenlla no marco do festival Música na Noite que terá lugar o 30 de agosto.
REBUMBIO EN MOS. Esa mesma
noite terá lugar o Festival Rebumbio, en Mos. Confirmados
no cartel Ultraqans e Sonoro
Maxín.
LÚA MEIGA NO VISO.A parroquia redondelá acolle un ano máis do
30 ao 31 de agosto o festival
Noite da Lúa Meiga. Actuarán
Os xuvenís de Chapela, Pradairo, Pepe Vaamonde, Tiruleque,
PONTEDEUME A RITMO DE JAZZ. Do 4
ao 7 de setembro terá lugar en
Pontedeume unha nova edición do Festival de Jazz de Pontedeume. Están confirmados
os concertos de Sumrrá e de
Héctor Lorenzo e Najla Shami.
REPERKUTE ALLARIZ. Un dos festivais máis agardados do verán, o
Reperkusión, xa ten data e algúns grupos confirmados. Será
do 19 ao 21 de setembro e contará coa presenza de Los Delinqüentes, Tonino Carotone, La
Troba Kung-Fú, Os Festicultores Troup e O sonoro Maxín.
XIRIA POP. Do 19 ao 21 de setembro celébrase en Carballo o festival Popxiriapop, que xa ten
confirmada a actuación de Ben
Vaughn.
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Leilía, o sexteto feminino de folc
tradicional, actuará en Carnota este
venres día 8 de agosto.
Coordenado por Gonzalo Vilas
AGOLADA
¬MÚSICA. A Roda. O veterano
grupo de música popular, de éxitos
tan cantados en calquera xuntanza
festeira, estará o luns 11, ás 23:50, na
Praza do Concello.
ALLARIZ
¬MAXIA.Mago Teto. O mago presenta o espectáculo Perto de ti, o
mércores 20, no Café Cultural Roi
Xordo.
O cartel reedita o da 1ª edición.

Un festival
que renace
O verán en xeral e este mes de
agosto en particular son pródigos en festivais musicais de todo
tipo de estilos e características.
Moitos deles coinciden nas súas
datas, establecendo unha involuntaria competencia, e un problema de escolla musical ou festeira para non poucos dos seus
potenciais visitantes.
Xa que logo, deixemos a escolla
ao gusto e posibilidades de cada
quen, e destaquemos un vello
certame de música que renace
das súas cinzas.
Música na Noite, o encontro
musical de Solláns- Calo, no
concello de Teo, chegara até a
súa décima edición en 1996,
para non poder seguir polas dificultades económicas. Por aquela
iniciativa da asociación Lúa
Chea, axudada por algúns hosteleiros de Santiago, pasaron en
varias ocasións grupos como
Luar na Lubre, Milladoiro,
Dhais, A Quenlla, Oskorri ou
Kepa Junquera, entre outros, algúns deles facendo as súas primeiras armas musicais cando
eran menos coñecidos.
O concello de Teo ofreceu resucitar aquel lembrado festival, introducindo agora un día previo
para os grupos locais. O sábado
estarán de novo A Quenllae Berrogüetto, xunto a Pablo Seoane e Zënzar. Unha cita (que inclúe oferta culinaria) con sabor a
nostalxia, e que promete recuncar para anos vindeiros.
Música na Noite, o venres 29 e sábado 30 , en Solláns-Calo, concello
de Teo.

ARZÚA
¬MÚSICA. Banda Bassotti + A
Banda de Poi. Actúan estas
dúas cañeiras formacións o sábado 9, dentro da Festa dos Botes, na Praza da Vila.
BUEU
¬EXPO. Historia da navegación. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. Embarcacións
primitivas, barcos de vapor ou vela,
até os actuais buques pesqueiros a
motor. Mostra permanente no Museo Massó.
¬MÚSICA. Mastretta + Josele
Santiago + Los Coronas + Farol Band. Concerto destas catro
formacións este venres 25, ás 21:30,
naPista de A Banda do Río.
¬TEATRO. Nº 8 da rúa dos contos. Teatrop infantil pola compañía
Trécola, que representará esta obra
o mércores 20, ás 21:00, na Praza do
Concello.
BUÑO
¬FEIRAS. XXV Mostra de olería. Ten lugar o sábado 9, cumplindo xa 25 anos.

¬ ARTE
Joseph Beuys. Múltiples
Artista conceptual e transgresor, o
alemán Beuys achega cos seus
múltiples, que pasarán a formar
parte das salas do edificio compostelán, un importante percorrido pola súa traxectoria artística
marcada polo activismo, a filosofía e o espírito de transformación.
A exposición abrangue cinco ámbitos temáticos que ilustran as
principais inquietudes artísticas,
filosóficas e socio-políticas da
obra do artista: Beuys como Beuys,
A transformación da enerxía, A defensa da natureza, Beuys como reformador social eBeuys como performer (actor) e orador.
Neles, expóñense obxectos e materias de toda índole, fotografías,
gravados e obras impresas en moi

BURELA
¬TEATRO. Albízaras. Sincopeto é
un titiriteiro despistado e algo desleixado, xunto a uns trastes monicreques. Obra de teatro infantil presentada por Títeres Falcatrúa, o venres
22, ás 20:00, na Praza da Mariña.

percusión estará o venres 8, ás 20:00,
no Campo do Viso de San Mamede.
CARBALLIÑO
¬FEIRAS.Festa do Polbo. A máis
clásica exaltación culinaria do enxebre octópodo. O domingo 10 de
agosto é a cita na vila do Arenteiro.

A CAÑIZA
¬MÚSICA. Treixadura Gaiteiros.
O exitoso grupo e o Orfeón Treixadura, presentan temas do seu último
album Unha semaniña, o sábado 9.

CHANTADA
¬FESTIVAL. Festival A Contratempo. Como en anos anteriores, a
Danza, a Música, o Teatro, a Fotografía, os Audiovisuais e outras expresións artísticas xirarán arredor do
CARNOTA
¬MÚSICA. Leilía. O grupo de folc concepto do Tempo. O venres dia 8:
tradicional baseado nas voces e a ás, 23:00h,Teatro de sombras.Proxec-

¬ FESTIVAIS
Felipop
Limodre (Fene)
Xoves 7 de Agostoen Casa Ardá
The Kanaloas(Ferrol).
Na Pista Polideportiva:
Venres 8 Agosto
22:00 Contrastes(Santiago)
23:00 Magín Blanco e Burgas
Beat
24:00 The Coal Porters(Londres)
01:00 Colin Hare e Honey Bus
(Londres)
02:00 Doctor Divago(Valencia)
Sábado 9 Agosto
Sesión Vermú ás 13 h.
22:00 Miss Black Emotion (Castellón)
23:00 FeedBacks(Xixón)
24:00 Superratones (Buenos Aires)
01:00 Los Marañones(Murcia)

distintos soportes e técnicas, así
coma gravacións sonoras e películas. A inclusión dalgunhas frases do artista, introduce ademais
o eco da súa propia voz, dinamizando a exposición.
Beuys, nado en 1921 e falecido
en 1986, destacou no panorama

02:00 La Granja (Palma de Mallorca).
Festival Brincadeira
Ordes
O venres 8 e sábado 9 de agosto,
cos seguintes grupos:
Machina, O Chícharo Psicótico,

Amparanoia, Obrint Pas,Che Sudaka, Def Con Dos, Krakovia e
Los Coronas.
E máis artistas por confirmar; con
Festival de VideoClips, Feira de
Mostras, Arte na Rúa, Acampada...
Todo de balde
Este ano apostan de novo pola vangarda artística, máis alá das actuacións musicais, contando con diferentes actividades relacionadas co
mundo das artes, todas gratuítas:
graffiti, deseño, street art, audiovisuais, tattoo, moda..., daranse cita
en diferentes localizacións da vila
de Ordes.
Os videoclips son un xénero tan
sorprendente como pouco representado na maioría dos festivais. En
Brincadeira´08 poderase disfrutar
coas obras de novos creadores,
amosando tamén diferentes pezas
clásicas do audiovisual galego, con
entrega de premios o domingo.

artístico nos anos 60, polas súas
performances, estando considerado un dos artistas máis influintes na arte da segunda metade
do século XX.
Santiago, Sede da Fundación
Caixa Galicia (Rúa do Vilar), até o
28 de setembro.

ción de curtametraxes. O sábado 9:
polamañá, Presentación de obradoirose montaxe das instalacións.
PolaTarde, pasarúas: Amelia Copel,
Gonzalo, Nuno & Joao Paulo. Danza:
conEva Mitocondrial, de José León.
En la jaula del minutero, por Arantza
López. Danzateatrovideo: Kontra mi
y otros animales, por Kaskibanos.
Performance: ContrAcción, Sálamo
live act. Concerto acústico. Festa de
peche de festival con dj's.
¬FEIRA. Festa da Empanada.
Celebrase o martes 26 de agosto.
CARTELLE
¬TEATRO. Lazarillo de Tormes.
Festival Artenativa
Valga
Festival que nace coa vocación de
achegar a Valga, o mellor da escena
pop rock galega dos últimos tempos. O venres 8e sábado 9.
O destacado elenco compóñeno:
The Blows, Nadadora, Niño y Pistola,Fanny+ Alexander, Franc3s,
Projecto Mourente, Austria, Mequetrefe, Yoplay, Agostinho DJ,
Ernst DJ.
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Deluxe, o exitoso músico coruñés
Xoel López, estará presente o xoves
14 de agosto, xunto a outros grupos, no festival Rock in Cambre.

Versión do clásico da literatura castelán, pola compañía Teatro do
Morcego, o mércores 20, ás 22:00,
en Outomuro-Cartelle.

¬ MÚSICAS

Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra
Juan Luís Guerra, cun segundo apelido de resonancias galegas (Seixas), nace en
Santo Domingo, República
Dominicana, en 1957. Comezou facendo música para
pautas publicitarias destinadas á TV dominicana. Durante este labor, forma o seu
grupo Grupo 440 e grava o
seu primeiro álbum, Soplando.
En 1989 durante a gravación
do seu álbum Ojalá, os constantes cambios nos vocalistas da agrupación lévano a
converterse na principal figura do seu grupo. Este disco
representa o inicio da consagración internacional de
Guerra, obtendo vendas que

o colocaron no primeiro
posto en moitos países de
América Latina, sendo os temas máis promocionados a
canción que dá título ao
disco, Visa para un sueño e a
canción venezolana Woman
del Callao.
Nesta única actuación no
noso país, o dominicano vén
presentar, baixo o nome de
La Travesía Tour, o seu último
álbum La llave de mi corazón, ademáis de todos os
seus grandes éxitos. O álbum
foi premiado con seis
Grammys latinos na pasada
edición destes prestixiosos
galardóns, incluídos o de Mellor Álbum e Canción.
O mércores 20, ás 22:30 no Coliseum (A Coruña).

¬ FESTIVAIS

Os espectáculos que nos presentan son:
Serán de Mondariz dePazos de
Borbén. Serralhe Aí!! + Artistas
invitados.Vai de Baile. A Banda
Potemkin e a Festicultores
Troupe.
Hai zona de acampada gratuita e
servizo de buses desde A Estrada.

Castelo Rock
Muros
O venres 8 e sábado 9. Entrada
de balde.
O venres 8, actuarán:
Salida Nula, grupo de ska madrileño . Lamatumbá, o grupo galego de moda nos últimos anos
presentando “Paraugas Universal”.
Jabón Blue, presentarán “By the
White”. Nao, o grupo da Estrada co
seu CD “As Palabras Espidas”.
Para o sábado 9 de agosto:
Barricada, os navarros , referente do rocanrol no estado. Porretas, os de Hortaleza son un
dos principais grupos do chamado rock urbano. Kambotes, o
grupo de Rodeiro. Trapos Sucios, os muradáns pecharán o
festival actuando en casa.

A CORUÑA
¬EXPO. Paul Strand. Primeira retrospectiva que se poderá ver en España do fotógrafo norteamericano
Paul Strand (New York City, 1890
Orgeval, Francia, 1976). Trátase ademais da súa primeira retrospectiva
en Europa durante, ao menos, as
tres últimas décadas. Estará até o 14
de setembro. Na Fundación Pedro
Barrié de la Maza.
¬EXPO. O Retrato no Prado.
De Goya a Sorolla. A té o 7 de
setembro, unha exposición composta por 66 obras que testemuñan
a importancia do xénero retratístico
na pintura española do século XIX.
Francisco de Goya, Federico Madrazo, Vicente López ou Antonio
María Esquivel, son algúns dos artistas representados. Na Sede Fundación Caixa Galicia .
¬EXPO. Visita a Galicia do ouro
que adorna a muller vianense. Exposición organizada
pola deputación coruñesa e a Cámara Municipal de Viana do Castelo.
No Centro Sociocultural da Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Miguel Zelada. O veteranopintor coruñés, nado en
1942,realiza un percorrido polas
rúas, xardíns, prazas e lugares máis
representativos e emblemáticos da
súa cidade con cadros dun realismo con influencias cubistas.
Aberta até o 15 de agosto en Atlántica Centro de Arte.
¬MÚSICA. High School Musi-

XXIX Festival Irmandiño
Moeche

As Nosas Músicas
Couso -A Estrada
O xoves 14, este festival chega xa
á súa edición número trece.

O sábado 23cumpriranse case 30
anos, asaltando o castelo. Moeche
é un dos festivais mais antigos e
emocionantes da Galiza. Este ano
actuarán:
Bonovo, Motor Perkins, Ophiusa e Korrontxi.
Son 29 anos de festival sen interrupción, 29 anos de historia e 29
anos lembrando a Revolta Irmandiña en Moeche, co asalto noc-

cal. Espectáculo musical de producción Disney, con unha historia
de baloncesto e “teenagers” que
disque arrasa entre os máis novos.
Do xoves 7 ( ás 19:00, resto de días
ás 17:30 e 21:00) ao domingo 10, no
Pazo da Ópera.
¬MÚSICA. Crunia Festival. O Festival de música interurbana Crunia
vaise desenvolver entre o sábado 23
e o sábado 30 de agosto. A entrada é
gratuíata, e os concertos comezan ás
21:00, na explanada do Pazo dos Deportes de Riazor.
O 23 de agosto actúan La Habitación Roja, Meu, Nouvelle Cuisine. O
24 de agosto: Fabián César de Centi,
Pablo Rubén Fernández. O 25 de
agosto: Flowklorikos, Nigga Please
e David M & Dj Sith. O 26 de agosto:
A Banda das Crechas, Tiruleque e
Duplo Son. O 27 de agosto: Ruxe

Ruxe, Chámalle Xis e Chotokeu.
O 28 de agosto: Savia, NOC e Pülsar. O 29 de agosto: Porretas, Revolujoin e Doctor Snob. E o sábado 30 de agosto pecharán: Los
Coronas, The Majestics e Little Albert Boogie Band.
¬MÚSICA. Juan Luis Guerra. O
dominicano actúa nesta única cita
en Galiza da súa xira La Travesía
Tour , na que presenta o seu premiado último disco La llave de tu
corazón. Estará o mércores 20, ás
22:30, no Coliseum.
CULLEREDO
¬MÚSICA. Rock In Cambre
2008. Festival que se leva a termo
o xoves14 de agosto, comezando
ás 21:00, con entrada gratuíta. Participan estas formacións: Burning, Deluxe, Miguel Costas,
Noc, e Pangea. No Campo da
Feira de Cambre.
FENE
¬MÚSICA. Felipop. Festival que
se celebra do xoves 7 ao sábado 9,
en Limodre(información aparte).

Festival Crunia na cidade herculina.

turno ao seu castelo.
III Rock nas Mariñas
Sada
O Concello de Sada en colabora-

FERROL
¬EXPO. O abano español. A
colección do marques de
Colomina. Ata o 21 de setembro, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. África, soños e mentiras. Fotografías de Gabriel Tizón,
até agosto, na Casa da Xuventude.
¬TERTULIA.Tertulia Cidadá.
Como todos os mércores, Tertulia
Cidadá organizada polo Ateneo
Ferrolán, a partires das 19:00 na
súa sede.

ción coa Asociación de Músicos
de Sada organiza o II Festival Rock
nas Mariñas.
O sábado 9, a partires das 18:00
horas coa actuación dos tres grupos finalistas do Concurso de Maquetas (Fainoti, Grasa, Shine, o
grupo local Eoteme o grupo Nothink no Paseo Marítimo, entrada
gratuíta.
Lolapop
Pontecaldelas
Celébrase o venres 29 de Agosto
en Pontecaldelas (Pontevedra),
coa participación dos grupos:
Manos de Topo, Jugoplastika,
Niños Mutantes, Lori Meyers,
Delorean e os DJ Ivan Dj, Laser
YoyoeDorian Dj. A entrada é gratuíta, e o festival comeza ás 19:00 e
prolóngase aproximadamente
ate as 05:00.
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Gwendal, grupo de referencia durante os anos do boom da música celta, estarán o sábado 16 en Monforte
de Lemos.

¬MÚSICA. Super Ratones. O
grupo procedente de Bós Aires tocará este luns 11, ás 22:00, no Café
Carteles.
¬MÚSICA. Álvaro Muras. Actuación o sábado 23, ás 22:30, no Café
Carteles,entrada a 3 euros. Creación
dun cadro en directo, durante o
concerto, pola pintora Rosa Fernández Salanova.
O GROVE
¬MÚSICA. Tangata. Actúan o domingo 24, ás 00:30, entrada a 3 euros, na Sala El Náutico (S. Vicente).
A GUARDA
¬EXPO. Esculturas de Daniel
Alonso. Inaugúrase esta exposición o sábado 16,no Centro Cultural.
O mesmo día, e no mesmo local,
inaugúrase unha mostra de pintura da artista Gemma Marqués.
ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Faltriqueira. O grupo
de modernas cantareiras e pandereteirasgalegas, inovadoras dentro
das marxes da tradición, estará presente o sábado 23 , ás 22:30 , entrada gratuíta, na Praza do Regueiro.
LARACHA
¬MÚSICA. Cristina Pato e Rosa

¬ VAI DE CAMIÑO
Extensa programación musical
deste ciclo de actividades organizado pola Consellería de Cultura e
o Xacobeo, por localidades dos distintos Camiños de Santiago.
Xoves 7
Vilardevós -19 hs, Osoño-Centro
Social: Banda de Música de Arzúa.
Venres 8
Allariz-20-21:30 hs, pasarrúas tradicionais: Gomes Mouro + Maquía.
Ás 22.00 hs, espectáculo de escapismo de Pedro Volta. ás 23.00 hs,
no Campo da Barreira, X. Manuel
Budiño en concerto.
Laza-20 hs, Área recreativa do Toural: Clown: “Remedios Peregríns”
Sábado 9
Lalín-22.30 horas: Luar na Lubre e
Brañas Folk.
Xinzo de Limia-19-21 hs: Pasarrúas
tradicionais: Ludovaina + O Hórreo.
Ás 22.30 hs, na Alameda do Toural:
Son de Seu en concerto.
Baños de Molgas-20 hs, no Parque
das Piscinas: Clown: “Remedios Peregríns”.
Domingo 10
A Gudiña-14 hs, Praza Maior:
Banda de Música de Agolada.

Cristina Pato estará xunto a Rosa Cedrón en Laracha, co espectáculo Soas.

Cedrón. Estas dúas grandes “damas” da música galega (e non pola
súa edade) presentan o espectáculo
Soas, o venres 22 de agosto, ás
22:30, na Praza do Concello.
LOURENZÁ
¬MÚSICA. Treixadura. O grupo
de Cambados, acompañados polo
Orfeón Treixadura, presentan temas do seu último album Unha semaniña, o xoves 28.

Taboadela-12:30 hs, Praza do Concello: Banda de Cambados.
Luns 11
Dozón-20 hs, Praza do Concello,
Clown: “O Pequeno Circo dos Milagres”.
Martes 12
Riós-12.00 hs, Castrelo de Abaixo:
Requinteiros A Gaita de Sarandón.
Mércores 13
Paderne de Allariz-21.00 horas, na
Praza do Concello: Banda de Música de Antas de Ulla.
Xoves 14
Verín-19-21:30 hs, Pasarrúas tradicionais: Abelente+Asuiña. Ás 22.30,
na Praza de García Barbón gran
concerto: PepeVaamonde grupo +
Susana Seivane.
Amoeiro-13 hs, Campo do Souto:
Banda de Música de Vilalba.
Sábado 16
Abadín-21.00 horas: Banda de Música de Cambre.
Boqueixón-22.00 hs, Casa da Cultura de Camporrapado: Cuarteto
tradicional Ruote.
Domingo 17
Trabada-21.00 horas: Cantigas e
Agarimos.
Castrelo do Val-20.00 hs, Campo
da Festa O Terrón: Grupo de baile
tradicional Donaire.

LUGO
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas, todas as idades. Un proxecto aberto a
todos os artistas e que abre as portas
do Museo Provincial de Lugo á arte
lucense, aos seus protagonistas, se-

Vilariño de Conso-19:30 hs, Praza
do Concello: Clown, novo Circo.
Luns 18
Cualedro-21.00 horas: Banda de
Música de Barbadás.
Martes 19
A Mezquita-22.00 hs na Praza do
Concello: Xabarín Club.
Mércores 20
Vilar de Barrio-19:30 hs, Praza do
Toural, Clown: “Remedios Peregríns”.
Xoves 21
Coles-21.00 horas: Banda de Música de Salcedo.
Venres 22
Piñor-22.30 horas: Zancalino.
Ribadeo-19:30-21:30 hs, pasarrúas
tradicionais: Andaina + Saíñas. Ás

xan consagrados ou recén chegados. NoMuseo provincial.
¬EXPO. Antón Goyanes. Exposición de pinturas até o 10 de agosto,
dentro do 75 aniversario do Museo
Provincial, nas Salas números 27 e 28
do Museo Provincial.
¬ EXPO . Do Gaudeamus Igitur ao Venceremos Nós. Éxposición que recrea a época do
maio do 68 na universidade galega, con fotografías, documentos
e obxectos da época, ideada e comisariada por Ricardo Gurriarán.
Aberta na Sala Díaz Pardo da Faculdade de Veterinaria.
¬ EXPO . Roberto Verino. 25
anos de moda. Aberta até
o24 de agosto, na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fina Eirós. Unha exposición retrospectiva desta pintora,
aberta até o10 de agosto, no Museo
Provincial.
¬MÚSICA. Combinado galego
de Novo circo. Enmarcado no
programa Cultura Aberta, as actuacións serán o xoves 7, ás 20:30 no
Pazo de San Marcos.
MOECHE
¬MÚSICA. XXIX Festival Irmandiño. Festival e asalto ao castelo,
o sábado 23 (información aparte).

20 hs, espectáculo de rúa: Proxecto
Zocas. Ás 22 hs, Praza do Cantón,
gran concerto: Siniestro Total +
Cornelius + The Homens + Pito de
Pikasso.
Vilamarín-21.30 hs, Auditorio Municipal: Gala de Maxia: Mago Martín Camiña, Mago Pablo, Magomimo Anyo, Mago Marttyn.
Sábado 23
Vedra-22.30 hs, Campo de Futbol
xunto do CEIP: RasaLoba + Ataque
Escampe + Zënzar en Concerto.
Domingo 24
Begonte-21.00 horas: Encontro de
Bandas: Chapela, Meaño e Ribadeo.
Monterrei-21.00 horas: Banda de
Música de Bueu.
Boimorto-20 hs, Casa da Cultura,
Gala de Maxia: Cayetano Lledó, Magomimo Anyo, Mago Norberto,
Mago Dani García.
Mércores 27
Mondoñedo-21.00 horas: Gala
Maxia (Pedro Volta).
Xoves 28
Lourenzá-19 hs: Pasarrúas, cuarteto Os Miñotos. Ás 22.30 hs: Gran
Concerto de Treixadura e Orfeón
Venres 29
Miño-18:30-21 hs, Pasarrúas tradicionais: Leña Verde + Os de Ar-

MONFORTE DE LEMOS
¬MÚSICA. Mojinos Escozíos. Os
andaluces actúan o mércores 13. O
día seguinte, xoves 14, actúan os
mexicanos Los Tigres del Norte. O
venres 15 será o turno de Los Secretos, e o sábado 16, os vellos coñecidos da música celta Gwendal
estarán tamén nas festas.Todos os
concertos ás 21:00, entrada de
balde, na Praza da Compañía.
¬MÚSICA. Novas Músicas 08.
Serie de actuacións de grupos de
jazz, que darán comezo o luns 18
con Ara Malikian & José Luis
Montón, no Auditorio do Edificio de
Servicios Múltiples. O mércores 20
están Vi-Gop Quartet na Praza de
España. O xoves 21, Lemos Jazz
Experiencia, no mesmo lugar. O
venres 22, Jerry González Band,
no Auditorio. O sábado 23 estará o
Joshua Edelman Trío, na Praza de
España. Para rematar o domingo
24 , no mesmo lugar, co Calixto
Oviedo Cuarteto Jazz. Todos os
concertos son ás 21:00.
MUROS
¬MÚSICA. Castelo Rock 08. Festival musical (información aparte),
que se vai celebrar na vila mariñeira
os días 8 e 9 de agosto, sendo todas
as actuacións de balde.

mando da Baña. Ás 22 hs, explanada da praia, gran concerto: Los
Suaves + Heissel + Loretta Martin+
The Blows.
Silleda-21.30 hs, Auditorio Manuel
Dopazo en Bandeira: Gala de Maxia: Magos Cayetano Lledó, Mago
Teto, Dani García e Mago Marttyn
Barreiros-19 hs, Praza do Concello,
Clown: “O Pequeño Circo dos Milagres”
Sábado 30
Sobrado-22.30 horas: Quempallou e Leilía
Xunqueira de Ambía-21.00 horas:
Clown: “Remedios Peregríns”
Pontedeume-19-21 hs, Pasarrúas
tradicionais: Pena do Golpe + Marmurios de Leucoiña. Ás 22.30 hs,
concerto: Cristina Pato e Mutenrohi
Domingo 31
Friol-21.00 horas: Clown.
Trasmirás-21.00 horas: Banda de
Música de Silleda.
Martes 2 de setembro
Cambre-12.00 hs, Parque da
Igrexa: Murga Tradicional Os Revoltas.
Xoves 4 de setembro
Carral-21.00 horas: Xabarín Club
Fene-22.30 horas: Monologuista Robert Bodegas + Capitán Furilo + Meu
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María Dolores Pradera, a indiscutible dama da canción, segue en primeira liña, como seguro há demostrar na súa cita en Pontevedra, dentro
da programación das festas locais.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Treixadura. O grupo
de Cambados xunto ao Orfeón
Treixadura, presentan temas do
seu último album Unha semaniña
enteira, o venres 22.
OIMBRA
¬FEIRAS. Festa do pemento de
Oimbra. Exaltación e inxesta
deste producto hortícola, este domingo día 10 no concello ourensán.
OLEIROS
¬TEATRO. Moby Dick. Espectáculo de teatro infantil presentado
polo grupoOs Quinquilláns, o xoves 7, ás 20:30, no Parque Luís Seoane de Santa Cruz .
ORDES
¬MÚSICA. Festival Brincadeira. Festival de música que ten
lugar o venres 8 e sábado 9 (información aparte).
OURENSE
¬EXPO. Espacio reservado.
Unha mostra do artista Edmundo
Paz. Trátase dunha serie na que o
autor pretende salientar a diversidade, mudando a súa técnica anterior e creando agora un rexistro
máis xeométrico con novos espa-

zos e novas formas de paisaxe. Até
principios de agosto,no Centro Cultural Deputación.
¬EXPO.As pegadas do camiñante. Obras de Pablo Serrano.
Até o 17 de agosto, no Centro Cultural da Deputación.
¬EXPO.Os nosos fondos. O Museo Municipal da cidade acolle esta
exposición, unha mostra formada
por 23 obras pictóricas e 10 esculturas que forman parte do patrimonio
artístico do Concello de Ourense,
formado por 1.182 obras artísticas.
Até o 28 de setembro.
¬MÚSICA. Russian Red + Rabas. Actuación para o venres 8,
ás 22:00, na presentación do Festival Lolapop, (a celebrarse a finais
de agostoen Pontecaldelas). No
Café & Pop Torgal.
A POBRA DE BROLLÓN
¬CINE. Proxección de Pradolongo. Poderemos ver o filme de
Ignacio Vilar, en proxección ao ár libre, este xoves 7, ás 22:30, na Área
Sanugueiros.
POBRA DE TRIVES
¬MÚSICA. Treixadura. O grupo
de Cambados, xunto co Orfeón
Treixadura, presentan o album
Unha semaniña enteira, o venres 8.

Concerto do grupo de gaiteiros a
carón do seu Orfeón Treixadura, o
sábado 30.

O grupo Os Quinquilláns.

POIO
¬FEIRAS. Rapa das Bestas da Escusa. Terá lugar o sábado 9 e domingo 10 de agosto.
PONTEAREAS
¬TEATRO. Moby Dick. Espectáculo
de teatro infantil presentado polo
grupoOs Quinquilláns, o venres 15,
ás 20:00, na Praza Maior .
A PONTENOVA
¬MÚSICA. Treixadura Gaiteiros.

PONTEVEDRA
¬EXPO. O espello cotián I. O
espello cotián I” e “II” constitúen
unha escolma de obras centradas
na representación da figura humana, tematicamente relacionadas co retrato ou a propia identidade. Até o 12 de outubro, na Sede
Fundación Caixa Galicia de Pontevedra.
¬EXPO. XXX Bienal de Pontevedra. Sen fronteiras. Converxencias artísticas hispano-magrebíesé o
título desta nova edición da Bienal
de Pontevedra, organizada pola Deputación Provincial a través do Museo de Pontevedra. Até o 7 de setembro, no Museo de Pontevedra.
¬MÚSICA. Festas da Peregrina. A partir do sábado 9, a cidade celebra a súa semana grande
con varios concertos gratuítos na
praza dá Ferrería. O grupo de rock
Mago de Oz abrirá as festas o
mesmo día 9. María Dolores Pradera, a veterana cantante hispanomexicana únese ao grupo Os sabandeños nun recital para o luns
11. Pignoise, ocuarteto madrileño
que profesa un power-pop pró-

ximo ao punk pop estadounidense, estarán o venres15, en
plena metade da semana de festas.
¬MÚSICA.Dulce Estrella. Dentro da xira conxunta que realizarán
este verán, a cantaora Estrella Morentee a portuguesa Dulce Pontes
ofrecerán un concerto o martes12,
na Praza da Ferrería. Dulce Estrela é
o título da xira, na que ambas artistas reunirán no seu repertorio unha
selección de cancións populares de
España e Portugal, así como temas
propios.
¬MÚSICA. Amaral. Os exitosos
aragoneses estarán este vindeiro
mércores 13, ás 22:00, no Pazo de
Congresos e Exposicións.
QUIROGA
¬FEIRA. XVII Mostra do Mel.
Mostra adicada a este natural producto e os seus derivados, o domingo 10, no Campo da Feira.
RIBADAVIA
¬MÚSICA.Festival Arteficial.
Outro festival de verán, donde poderemos escoitar a estes grupos.
O xoves 7 están Pal´Keli, Los Guapos, Mooncresta e Majahni. O
venres 8 de agosto poderemos
ver a End, Dismal, Vita Imana e
Psyquence. Na zona Hosteleiros
zona Praza Maior estarán Gustavo
Almeida, Sos Trío e Yomelo
Montosolo. O sábado 9 de
agosto, na zona Hosteleiros zona
Rúa Progreso, actuacións de Pequena Gran Filarmónica da Toscana, Banda Desarmada, Rumbotupá e Gustavo Almeida.
A RÚA
¬MÚSICA. Treixadura. O grupo
de gaiteiros, acompañados polo Orfeón Treixadura, presentan temas
do seu último album Unha semaniña enteira, o sábado 16.

Arteficial, festival musical en Ribadavia.
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Plácido, a inesquecible comedia
de Berlanga, forma parte dos filmes
que se proxectarán ao descuberto,
en San Domingos de Bonaval, en
Santiago de Compostela.

SANTIAGO
¬CINE. Cine ao ar libre. No mes
de agosto proseguen as proxeccións a ceo aberto, a partir das
22:30, no parque de San Domingos
de Bonaval. Día de Festa, do xenial
cineasta e actor francés Jacques
Tati estará o xoves 7. O seguinte xoves, día 14, proxectarase Plácido, a
comedia negra do grande García
Berlanga. As proxeccións son de
acceso libre.
¬CINE. De Profundis. A particular e coidada obra de animación de
Miguelanxo Prado proxéctase o
sábado 9, ás 22:00, de balde, no parque a carón do xulgado de Fontiñas.
¬CINE. Curtocircuíto 08. Síguese celebrando en diversas rúas
e enclaves da cidade ao longo do
mes de agosto. Pecha cunha sesión Dj, a cargo de Ollie Tebba, do
grupo The Herbaliser, unha
combinación de beats a medio
gas, jazz e funk, con salvaxes
scratches e rap. Será o venres 28,

Joseph Beuys retratado por Warhol.

ás 22:30, na Praza da Quintana.
¬EXPO. Argot, labirinto sonoro. O Centro Galego de Arte Contemporánea acolle esta instalación

sonora de Concha e José Iges, comisariada por Rosa Fernández, que
se pode ver na terraza do CGAC até
o 31 de agosto.
¬EXPO. Carla Bedini. Algunhas
cousas son máxicas, é o título desta
mostra, dunha das figuras de maior
proxección da escena italiana, que
achega unha selección de retratos
de exquisita execución e constitúe a
primeira exposición individual que
Bedini realiza fóra de Italia. Até o 7
de setembro, na Galería C5, Travesa
da Universidade, 1.
¬EXPO. Joseph Beuys. Exposición de “Múltiples”, elementos expresivos de todo tipodo autor alemán, gurú da arte contemporánea que xa nos viña encima polos
anos 60. Até o 28 de setembro na
Sala de exposicións da Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fotógrafos insospeitados. Celebridades detrás
do obxectivo. Exposición formada por fotografías feitas por

¬ CONVOCATORIAS

SANXENXO
¬MÚSICA. Faltriqueira. O grupo
de pandereteiras vai tocar o venres
29, ás 22:30 , entrada gratuíta, no
Parque do Espiñeiro de Portonovo.

SILLEDA
¬FEIRA. Festa da empanada de
Bandeira. Outro clásico das festas
gastronómicas, celébrase o domingo
17, na carballeira de Silva, en Bandeira.

VIGO
¬EXPO. Dos ábacos aos computadores. Unha mostra de carácter didáctico que pretende ache-

 Ofrécese electricista, fontaneiro. Responsábel e con rapidez. Telf.: 608527989

 Son autónomo no sector do
transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.

 Alúgase casa en AbeleirosDorneda (Concello de Oleiros).
Cociña, dous salóns, cinco habitacións, tres baños. Soto. Garaxe
de 71 metros cadrados .
Tfnos.: 981 61 43 48. 628 639
359

 Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes, desbroces manual e mecánico, calquer traballo agrícola.
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

 Véndese comedor completo,en bon estado.Precio a
convir.
Telf.: 608527979

 Alúgase baixo moi céntrico
e amplo. Ideal para consultas ou
oficinas.
Teléfono 986438339
 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado (só
tres anos de uso).
Telf: 986438339

Xosé Manuel Seivane no seu taller.

galega, en anos difíciles.
As súas gaitas pódense atopar en
calquera recuncho do mundo, e o
panorama actual de música tradicional e folk de Galicia non pode
ser entendido na súa totalidade
sen ter en conta o seu apelido. Centos de gaiteiros pasaron por aquel
pequeno obradoiro da Ribeira e
moitos máis continúan hoxe a visitar o actual de Cambre, A Coruña,
onde Xosé Seivane pasa, aos seus

SAMOS
¬FEIRA. Feira de Samos. Celébrase
o sábado 9 e domingo 10 no Campo
da Feira.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Homenaxe a
Xosé Manuel Seivane Rivas.
A Asociación Recunchos de Ribeira
de Piquín organiza, o sábado 9 de
agosto de 2008, unha festa-homenaxe a Xosé Manuel Seivane
Rivas no Chao de Pousadoiro, lugar onde tivo afincado o seu obradoiro de gaitas durante máis de
50 anos. Os actos comezarán ás
10:30 da mañá e sucederanse durante todo o día para rematar cun
concerto de Susana Seivane,
unha sesión de fogos de artificio e
unha verbena. Celebrarase un
xantar de irmandade xusto despois do descubrimento de un
busto de bronce e unha placa que
ficarán na praza do Chao en proba
do afecto que lle profesan o seus
veciños do concello da Ribeira. O
pregón da festa será lido, tamén,
por Susana Seivane.
Teñen confirmada a súa asistencia,
a máis de moreas de amigos da familia Seivane, diversas autoridades
tanto municipais como provinciais,
así coma unha delegación do concello de Cambre, lugar onde está
establecido o actual Obradoiro de
Gaitas Seivane.
Socio fundador da Asociación de
Gaiteiros Galegos e firme defensor das súas teses, Xosé Manuel
Seivane Rivas dedicou a súa vida á
fabricación e perfeccionamento
do instrumento galego por antonomasia, así como á defensa e espallamento da tradición musical

personaxes coñecidas polo seu traballo, pero que non son fotógrafos
profesionais. A mostra permanecerá aberta na Sala Isaac Díaz Pardo
do Auditorio de Galicia até o vindeiro 14 de setembro.
¬EXPO. Fundación Granell. O
paxaro Pi e a lingua dos paxaros,
mostra que presta especial atención á obra “O Paxaro Pi” ao que o
surrealista dedicou unha significativa peza literaria. Até o 21 de setembro, na Fundación Granell. Na
mesma sala, e até o 7 de xullo, a
arte surrealista de José María Seijas, con obra até o ano 2000 deste
pintor galego. E a mostra Delicias
do grotesco, debuxos, colaxes e
pinturas de Aldo Alcota que estarán até o 8 de setembro.

87 anos de idade, algunha tarde
entre a madeira do buxo que tan
ben soubo traballar ao longo da
súa vida en activo.
Foron moitos os premios e recoñecementos que recibiu Seivane
polo seu traballo pero é este dos
seus veciños e amigos da Ribeira
de Piquín há ser un dos que que
máis o emocionen xa que ten a intención de convertelo, simbólicamente, en profeta na súa terra.

 Alúgase casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano non
sendo nos meses de xullo e
agosto.
Telf. 676 727 518.
 Alúgase casaen Lira, a carón
da praia completamente equipada para 6 persoas. Primeira
quincena setembro, 500 euros.
Telf.: 981761144

 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/portomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Alúgasepiso en Ribadeo.
Meses xullo e agosto.
Telf: 676 72 75 18.
 Casa para aluguer de fin de
semana ou para vacacions, situada á beira do rio Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Compro e intercambioadhesivos políticos de Galiza. Carlos
Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Compro calquera material relacionado con "Fuxan os Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de
21.00 horas (Uxío).
 Alúgase piso en Gondomar,
dous dormitorios, salón, cociña,
baño e aseo. Telf: 617936257.
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gar ao visitante ao proceso evolutivo dos sistemas de cálculo das distintas culturas e tempos. Presenta
diacrónicamente a evolución do
cálculo ata a chegada da informática, e fai fincapé na instrumentación actual para intentar mostrar
como pode ser o futuro. Até o 24 de
agosto, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. O espello cotián II. O
espello cotián I” e “II” son unha
unha escolma de obras centradas
na representación da figura humana, tematicamente relacionadas
co retrato ou a propia identidade.
Até o 12 de outubro, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Paixóns privadas, visións públicas. O comisario e crítico de arte Fernando Castro Flórez
presenta unha selección de fondos
de coleccións privadas de Galicia,
centradas en arte contemporánea.
Un conxunto de obras que, desde os
anos oitenta ata o presente, nos
axuda a facer un percorrido pola his-
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El Canto del loco, grupo de moda que ha estar en Vigo o día 23 de
agosto.

Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado
1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223 101, ou
por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir unha foto
relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e dimensións
moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

toria da arte e do coleccionismo
máis próximo. Até o 7 de setembro,
no MARCO, Museo de Arte Contemporánea .
¬EXPO. En Construcción. Exposición das novas adquisicións en
pintura contemporánea da Fundación Barrié. Até o 28 de setembro
na Sededa institución.
¬EXPO. O medio é o museo. Un
proxecto expositivo composto de
diferentes tipos de traballos de 20
artistas, que abordan o museo ou
a institución como soporte e referente da obra de arte. Coproducción do Museo de Arte Contemporánea de Vigo e a Koldo Mitxelena
Kulturunea de San Sebastián. Até o
21 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Xosé María Álvarez
Blázquez. A exposición explica a
faceta de D. Xosé María como arqueólogo de Vigo, na súa condición de comisario local de escavacións e xefe do departamento de

Do 24 de xullo ao 21 de setembro o
museo acollerá a mostra Arte e solidariedade. Os pintores españois
e o cartelismo político. Organizada pola fundación 10 de marzo, é
o resultado da selección dos máis
de 15.000 carteis que pertencen á
rede de arquivos históricos de
CC.OO, entre cuxos autores están
Picasso, Miró, Alberti, Joan Brossa,
Ibarrola, Tàpies, e, entre os galegos,
o recentemente falecido Xaime
Quessada
¬EXPO. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposición
de fotografías e obxectos sobre a
pesca galega en Terranova. Até o
21 de setembro, no Museo do Mar.
¬MÚSICA. Alternavigo. Festival
que vai ter lugar o venres 8 e sábado 9, co seguinte programa: O 8
de agostoestán Barricada, Reincidentes, Porretas, Ratos de Porao,
Fe de Ratas, Dakidarría, Oxtiax ke
te pariu. O sábado 9 de agosto actúan: Craddle of Filth, Gamma

Barricada, un dos grupos do Alternavigo..

prehistoria do museo.Até o 7 de setembro no museo municipal de
Vigo Quiñones de León.
¬EXPO. Cartelismo político.

Ray, Overkill, Primal Fear, Exodus,
Cynic, 3 Inches of Blood, Fallen
Sentinel, Shroud of Tears.Entradas
a 20/25 (un día) ou 30/35 os dous
días, no IFEVI .
¬MÚSICA. El Canto Del Loco.
Actuación para o sábado 23, ás
22:00, no IFEVI .
VALGA
¬MÚSICA. Festival Artenativa.
Festival musical que vai celebrarse o
venres 8 e sábado 9, (información
aparte).
VILAGARCÍA
¬MÚSICA. Gogol Bordello + Lamatumbá + Festicultores.
Actuación o xoves 14, ás 22:00, con
entradas de 12 a 15 euros, no Recinto
Exterior Fexdega.
VILAR DE DONAS
¬FEIRAS. XVII Feira do cabalo.
Será o domingo 10, a partires das
10:00, norecinto feiral.
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SOLUCIÓNS
Codificado

Sudoku doado

Sudoku difícil

Crucigrama xigante
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CRUCIGRAMA XIGANTE

Encher os cadriños cos números do 1 ao 9, sen repetir ningún
cadro, nin liña, nin ringleira.
Doado

Difícil

CODIFICADO
Compoña, relacionando as cifras coas letras correspondentes, un verso
do poeta Celso Emilio Ferreiro.

1-Derivado dun hidrocarburo
aromático
2-De certa vila lucense
3-Odio profundo e agachado
4-Si tes unha, o euríbor e os tipos
de interés quitaranche o “hipo”.
5-Formón dos carpinteiros

Horizontais:
1- Chorro de aire, fume ou calor. Peza que se move dentro dunha
bomba ou cilindro producindo a compresión dun fluído ou sendo
accionada por el. Xeito de pensar, vestir ou actuar en boga, aínda que
pasaxeiro. 2- Siglas da compañía Orthofix International no mercado
Nasdaq. Unidade monetaria de Honduras. Calcio. Ao revés, vila cercana a Ferrol. 3- Defensa dun equipo de fútbol ou outro deporte.
Derivado nitrado do benceno. 4- Símbolo do Actinio. Siglas do termo
“depósito a prazo”. Órgano foliáceo dalgunhas plantas, situado preto
das flores, distinto das follas normais. Ao revés, pronome de 2ª persoa. Acto de loar ou eloxiar. 5- Facer perder ou perder os hábitos ou
costumes. Persoa ou entidade que efectúa unha reclamación. 6Organización armada irlandesa. Período de tempo indefinido e
incomputable. Ao revés, agora, inmediatamente! 7- Sociedade Anónima. A máis famosa liga de basket. Natural ou habitante de Fez. 8Proxenitora. Relixiosa. Río de Ribadavia 9- Xesto ou movimento involuntario e repetitivo. Ao revés, nome de letra. Percibir o son. Recinto
para a exhibición de animais exóticos, nun entorno urbano. 10- Período longo e de duración variábel de tempo. Afirmación. O primeiro
ecoloxista da Historia, cando menos cos animais. Lei da Comunidade
Europea. Antiga medida de lonxitude, equivalente a un cóbado. 11Instituto de Astrofísica de Canarias. Antiga lingua romance francesa.
Tecnoloxía da Información e das Telecomunicacións. Abreviatura de
“documento”, en informática. Antiga matrícula de Lugo. 12- Interromperse o movemento da moa do muíño por mor da capa de fariña acumulada, acodillar. “.......... de Morelos”, cidade e concello mexicano. 13- Quitar os mocos do nariz, botalos fóra. Auxilio. Familia de
peixes selacios de corpo moi achatado, coma a raia. 14- Fórmula de
respecto do pronome posesivo de segunda persoa, que só se usa
con padre, madre, tío, señor e amo. Que sufriu lesión, dano ou ofensa.
Este mes no que estamos. Municipio cercano a Santiago, sito no Val
da Maía. 15- Sucedáneo habitual do champagne. Abreviatura de
“teléfono”. “...... culpa”, expresión latina coa que o falante se atribúe
unha culpa. Radical monovalente con función de metal, obtido do
amoníaco. 16- Reunir e pechar as tropas nun recinto, diante dalgún
perigo. Conxunto de piares ou columnas unidos entre si mediante
arcos. Símbolo do Aluminio. 17- Éter do ácido salicílico e do fenol,
usado en farmacia. Roibén, cor avermellada das nubes feridas polos
raios do Sol ao amencer ou anoitecer. Produto químico inflamábel,
usado en bombas incendiarias, de triste lembranza no Vietnam. 18Axencia de información con nome de letra. Por oposición a algo ou
alguén. Carnosidade vermella que teñen sobre a cabeza algunhas
aves. “Addis .......”, capital abisinia. 19- Ignorante, dito en expresión
máis culta. Rechamante, ás veces coa idea de esaxerado e ostentoso.
Ao revés, consonancia no remate dos versos. 20- Sistema de calquera tipo donde as cousas saen desde ou chegan a un centro. Mal causado a alguén ou algo. Sultanato situado no SO de Arabia. Planta da
que se deriva unha droga de uso bastante habitual nestes tempos.
21- Nome de muller. Contos, narracións. Aquel que se encarga de
convencer, de levar a certas decisións ou opinións.

Verticais:
1- Cabo para suxeitar ou amarrar a embarcación, as áncoras ou calquera obxecto ou instrumento de a bordo, aquí acompañámolo das
dúas situacións que pode ter no barco (tres palabras, pois). 2- Acostumar. Variante da palabra “eira”. Forma de respecto (correspondente a
seu e súa) que só se usa diante de padre, madre, tío... Natural de certo
país asiático invadido (perdón, ocupado) polos USA na actualidade. 3Abreviatura en dicionarios e gramáticas de “figuradamente”. Exemplar
da familia de plantas ás que pertencen o olmo ou o salgueiro, e de
donde se tiraron os principios da aspirina. Parte do martiroloxio romano cos nomes, feitos e festas dos santos. 4- Favor, prestación en beneficio de alguén. Prefixo grego que significa mol, brando, e ten que ver
cos moluscos. Nese lugar. 5- Abreviatura de “en paz descanse”. Dar
máis importancia ou valor do que ten a un obxecto ou feito. 6- Naquel
lugar. Instituto de Crédito Oficial. Santo. Conxunto de grans diminutos
das anteras das flores, que se atopan flotando no ar na primavera. 7Competición deportiva entre equipos de gran rivalidade. Unión Sindical Obreira. Terapia de Rehabilitación Oral. 8- Acto de facer (mediante un mecanismo, nos coches) que unha acción ou golpe sexa menos
violento e intenso. Lida de touros. 9- Dúas vogais repetidas. Antes de
Cristo. Sindicato obreiro vasco. Abreviatura de Patrick. 10- Sinónimo
de zafra, peza de ferro ou aceiro empregada para traballar sobre ela
metais co martelo. Natural dunha zona ampla de África, a que queda
entre o norte e o sur. 11- Prefixo grego que dá idea de rubio, vermello.
En inglés, abreviatura de Sistema Operativo. Comité que rixe os destinos olímpicos. Ao revés, letras para indicar, en Internet, un dominio
situado en Grecia. Accións equivocadas, desacertos. 12- Propio de ou
relativo a unha nai. Hábito mórbido de tomar éter, ainda que poida
parecer que significa outra cousa. 13- Real Academia Española. Unir
con fío e agulla trozos de tea. Indicación internacional para parar,
usualmente o coche. 14- Espacio valeiro ou aberto nun corpo sólido.
Planta das borraxináceas (Sumphytum officinalis). Onomatopea dos
ruídos de movementos compasados, como son os do corazón ou o
reloxo. Nome propio galego de varón. 15- Que esvara ou escorrega
fácilmente. Bloqueo ou prohibición impostos a unha persoa, unha
empresa, un país, etc. Facer anicar dobrando as pernas. 16- Organización terrorista vasca. Poñer ou poñerse fría unha cousa, arrefecer.
Nome de muller. Illa galega da ría de Pontevedra. 17- Ferramenta
plana para recoller area ou outros materiais. Representación dun territorio, país etc, impreso ou debuxado nun papel. 18- En mineraloxía,
agregado de dous ou máis cristais, asociados simétricamente segundo certas regras. Persoa que ten moi carnosas as meixelas ou fazulas.
Ao revés, dá cabo de algo, remata. 19- Teatro grego para audicións
musicais, despóis usado para nomear teatros de variedades modernos. Progreso, proceso polo que as cousas, persoas, culturas, mudan
cara estados supostamente máis avanzados. Comarca lucense, con
capital en Monforte. 20- Acción e efecto de denotar. Nome dado na
métrica clásica a un pé poético usado en tetrasílabos. 21- Enfermidade consistente na falta de apetito, de orixe psíquica ou fisiolóxica.
Spray, aparello para pulverizar líquidos. Labrar a terra co arado.
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